
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
© 2017 Jan Karlsson & Mats Holmquist, Jörgen Johansson & Ronny Severinsson, Högskolan i Halmstad



 

1 

 

Del I Sammanfattning - Kommunstyrelsens arbetsgrupper och  de poli-
tiska beredningarna i Ängelholms kommun  

Del I inleds med en kunskapsöversikt som ska ses som en del i ett diskussionsunderlag för ett ut-
vecklings- och lärandearbete i Ängelholms kommun rörande kommunens nya politiska organisat-
ion. 

E m piriska ana lyser 

Under 2016 har empiriska analyser genomförts i form av tre fokusgruppintervjuer med ett urval 
av politiker i kommunstyrelsens tre arbetsgrupper, fyra fokusgruppintervjuer med ett urval av po-
litiker i beredningen för kultur, idrott och fritid, beredningen för samhällsbyggnad, beredningen 
för lärande samt beredningen för samhällsutveckling. Även deltagande observationer har genom-
förts vid två medborgardialoger, en med beredningen för samhällsutveckling och en med bered-
ningen för kultur, idrott och fritid. Forskargruppen har även redovisat preliminära empiriska re-
sultat vid två analysseminarier med "den parlamentariska styrgruppen" respektive "stödgruppen 
för en ny politisk organisation". 

Den enskilt sett viktigaste slutsatsen som kan dras av följeforskningsarbetet under 2016 är att den 
här typen av stora omorganiseringsprocesser behöver tid för att etableras och institutionaliseras. 

 

Resultat, politikerroll i förändring : 

Rollen som förtroendevald har enligt flera intervjupersoner allmänt förändrats under senare år då 
kraven på transparens i det kommunpolitiska arbetet ökat. Det gäller relationen till både medi-
erna och medborgarna. I den nya organisationen uppfattas politikerrollen i beredningarna som 
helt annorlunda jämfört med rollen i nämnder. Detta är också en av huvudpoängerna med bered-
ningssystemet; det ska främja långsiktigt tänkande och använda sig av metoder (exempelvis med-
borgardialoger, studiebesök, föreläsningar) som inte vanligtvis ryms i det mer vardagliga kommu-
nalpolitiska arbetet. 

 

Resultat, vita liserad kom m undem okrati:  

I denna del ställs ett antal frågor kring hur den nya organisationen bidragit till att stärka olika de-
mokrativärden. Det gäller bl. a frågor om de politiska partierna påverkats av organisationsföränd-
ringen, i vilken mån fullmäktiges debatter kommit att förändras och frågor kopplade till medbor-
gardialoger i fullmäktiges beredningsgrupper. 

När det gäller de politiska partiernas arbete kan vi dra slutsatsen att den nya politiska organisat-
ionen haft en liten, men i huvudsak positiv inverkan. För frågan om hur den politiska debatten 
utvecklats i Ängelholms kommun till följd av den nya organisationen kan vi konstatera att det 
finns utvecklingspotential, men att slutsatsen av våra analyser så långt visar att debatterna i kom-
munfullmäktige fortfarande kan karakteriseras som traditionella. I huvuddelen av beredningsar-
betet i kommunfullmäktiges beredningar har medborgardialoger arrangerats på ett medvetet och 
organiserat sätt.   
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Resultat, inflytande i den kom m unala  organisationen: 

Frågorna här handlar bl. a om relationen mellan den verkställande delen runt kommunstyrelsen 
och den strategiska delen runt fullmäktige och tjänstemannastödets utveckling. 

Resultaten visar på stor konsensus kring ambitionen att placera långsiktigt strategiskapande i full-
mäktigeberedningar enligt den modell som tagits fram i den nya politiska organisationen. Det 
finns en något större osäkerhet och betydligt fler reflektioner bland de intervjuade politikerna rö-
rande den nya organisationen med arbetsgrupper runt kommunstyrelsen. Det har inledningsvis 
funnits en del problem i förvaltningens stöd för dess förändrade relation till politiken. Den domi-
nerande uppfattningen i materialet är dock att dessa infasningsproblem minskat efterhand och att 
det ännu är för tidigt att dra några långtgående slutsatser. 

 

Utm aningar: 

• Avslutningsvis har vi pekat ut några utmaningar att diskutera vid nästa lärandemöte och 
diskussion kring årsrapporten: 

• Hur kan debattformerna i kommunfullmäktige utvecklas?  
• Hur kan man utveckla återkopplingen av medborgardialoger? 
• Hur kan de politiska partierna stärka sin position i kommunpolitiken? 
• Hur kan den nya politiska organisationen ges ytterligare offentlighet i Ängelholms sam-

hällsliv? 
• Hur kan processen för dagordningsskapande i kommunfullmäktige tydliggöras? 
• Hur kan kommunstyrelsens interna beredningsarbete synliggöras och utvecklas? 

 

Författare: Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap 
                 Ronny Severinsson, lektor i samhällsanalys och kommunikation 
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Del II Sammanfattning - Ängelholms kommuns nya tjänsteorganisation - 
agila arenor och servicestödet 

I del II finns en kunskapsöversikt av vetenskapliga studier kring flexibla organisations-former, lä-
rande i arbetslivet, arbetsmiljö samt stress i samband med organisations-förändringar. Här presen-
teras också hur chefer och medarbetare kan hantera utmaningar i vardagen under en pågående 
omorganisationsprocess i en politiskt styrd organisation.  I studien har vi genomfört fokusgrupp-
intervjuer med chefer, chefsstödjare, process-ledare, medarbetare,  skyddsombud och fackliga re-
presentanter samt observerat en agil arena.  Fokus har varit på organisering och uppföljning av 
agila arenor, ledning och styrning i organisationsförändring samt agilt förhållningssätt. I Service-
stödet har vi studerat hanteringen av gränsdragnings- och rollfördelnings-problematik, liksom an-
svarsfördelning och prioritering av uppdrag. Arbetsmiljö och hälsoaspekter har inkluderats i stu-
dien inom både agila arenor och Servicestöd.   

 

Resultat Ag ila  arenor   

Intervjumaterialet ger en bild av att medarbetarna längre ut i organisationen inte varit särskilt del-
aktiga i arenorna. Även skyddsombuden och facken beskriver sin delaktighet som nästan obefint-
lig. Engagemanget visar sig mer centralt och bland högre chefer. Arenorna tycks leva ett eget sepa-
rat liv med få involverade, utan vare sig information om att de finns eller återkoppling om vad de 
gav. Forskningen på området betonar att engagerade ledare, delaktiga medarbetare och fackliga 
representanter på alla nivåer i organisationen har den största betydelsen för en framgångsrik orga-
nisationsförändring.  

Förbättringar kan bland annat ske genom att:  

• synliggör vilka arenor som pågår och om vad, samt vilka som är avslutade och återkoppla 
vad de lett till, även till externa arenadeltagare. 

• öka fackens delaktighet i arenorna för att få mer hållbara lösningar 
• cheferna prioriterar och levandegör de agila processerna mer genom att regelbundet kom-

municera och återkoppla på APT 
• förankra processledaruppdraget och dess betydelse starkare hos verksamhets- och enhets-

chefer, så att dessa kan fungera som ett bättre stöd för dem 
• öka engagemanget för agila arenor i organisationen långt ut från stadshuset 

 

Resultat S ervicestöd  

En hel del av problemen cheferna vittnar om i intervjuerna handlar om gränsdragnings-problema-
tik vad gäller roller och ansvar mellan personer i Servicestöd och huvuduppdragen. Mycket har 
redan förbättrats, men det finns fortfarande behov av att klargöra sådant ytterligare. Brister i åter-
koppling från tjänstepersoner i Servicestöd i samband med olika typer av utredningsarbeten är 
också något som både chefer och chefsstödjare upplever gemensamt. Forskning visar att sådana 
här  brister i mellanmänskliga processer i organisationen hämmar både effektivitet, flexibilitet,  
möjligheter för lärande och det skapar stress.  
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Förbättringar kan bland annat ske genom att: 
• förbättra rutiner kring återkoppling från Servicestöd till huvuduppdragen  
• skapa en ”slussfunktion” i Servicestöd för medarbetare och cheferna i huvud-uppdragen så 

att de kan snabbt få kontakt med ”rätt person”. 
• förbättra kontakterna mellan politiker och tjänstepersoner i olika sammanhang 
• utbilda politikerna om sin roll som arbetsmiljöansvariga i  kommunorganisationen till-

sammans med ett urval av tjänstepersoner  
• inkludera mål  i verksamhetsplaner och liknande för att främja hälsa och öka  

organisationens förmåga att motverka ohälsa, utifrån gällande arbetsmiljöföreskrifter.  

 

Författare: Jan Karlsson, lektor i pedagogik arbetsliv 
                 Mats Holmquist, lektor i arbetsvetenskap 
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Kommentar till Del II – agila arenor och servicestödet 

Er följeforskning kompletterar och ger ett perspektiv på hur arbetet med nya organisationen fort-
skrider. Det är värdefullt att göra en fördjupning inom de profilområden, bland annat agila are-
nor och servicestödet, som gör den nya organisationen ”unik”.  Vi vill dock poängtera att det vid 
sidan av denna forskning finns flera andra källor och mätningar som också ger signaler på föränd-
ringsprocessens framgångar och utmaningar: kommunkompassen, medarbetarundersökning, den 
interna analysen inom projektet Agila Ängelholm samt övrig kvalitetsuppföljning. Dessa ger fler 
och även andra bilder och beskrivningar. Vi vet exempelvis via SCB:s stora medborgarundersök-
ning att kvaliteten till medborgarna redan har ökat sedan nya organisationen sjösattes.  

Sammantaget ger de olika undersökningarna oss en tydlighet i att arbetet inte är i mål och att det 
finns många utvecklingsområden att arbeta med. Flera av dessa belyses i forskningsrapporten och 
flera av de föreslagna förbättringsområdena kommer vara en av utgångspunkterna i kommunens 
fortsatta arbete med att fullfölja organisationsarbetet. 

 

 

Lilian Eriksson med kommunchefsgrupp 
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Forskningsdesign – deltagarbaserat följeforskningsprojekt Ängelholms nya 
kommunorganisation 

 

 

Syfte och mål 

Syftet med detta deltagarbaserade följeforskningsprojekt är att skapa en utgångspunkt för organi-
satoriskt lärande inom den nya service- och utvecklingsorganisationen kring implementering, ge-
nomförande och effekter. 

Följeforskningsprojektet avgränsas till att fokusera på organisatoriskt innehåll och arbetsprocesser 
inom tre områden;  

1. Kommunstyrelsens arbetsgrupper och de politiska beredningarna.  
2. Agila arenor  
3. Servicestödets funktion och samverkan med huvuduppdragen  

Involverande av berörda och intressenter sker inom tjänstemanna- och politikerorganisationen.  
Målet är att bidra till att Ängelholms service- och utvecklingsorganisation arbetar och skapar re-
sultat i samstämmighet med den nya organisationens formulerade ambitioner och målsättningar.  

 

 

Deltagarbaserad följeforskningsdesign 

Avsikten med följeforskningen är att den: 

- Genomförs under de pågående förändringsprocesserna som sker i kommunen. 
- Bygger på dokumentation och gemensam kunskapsbildning mellan forskarna och ett urval av 
deltagande chefer, medarbetare och politiker.  
- Utvecklar vetenskaplig kunskap som kvalitetssäkring av dokumenterade processer. 
- Bidrar till både individuellt- och organisatoriskt lärande i kommunorganisationen. 
- Genomförs i lär-loopar med insamling av data, feedback, analys, gemensamma analysseminarier 
och förslag till förbättringsåtgärder. Se Figur 6.  

Genom analysseminarier och rapporter skapas feedback och återkoppling till både ledningsgrup-
per och medarbetare i organisationen. Detta för att stimulera lärande, förändring och självinsikt. 
Se även avsnitt Feedbacktrappan. 

Resultat och förslag till förbättringsåtgärder för de tre områdena publiceras både i halvårsrappor-
ter och årsrapporter för att gagna kommunens fortsatta utvecklingsarbete.  
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Figur 6. Exempel på deltagarbaserad följeforskningsdesign med lär-loopar i organisatoriskt förändringsarbete 

 

Med dessa rapporter som underlag kommer även en artikel att skrivas och publiceras i en veten-
skaplig internationell tidskrift. Detta innebär att erfarenheter, resultat, och kunskaper från följe-
forskningen kan spridas både nationellt och internationellt.  
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DEL I - Kommunstyrelsens arbetsgrupper och de politiska beredningarna 
i Ängelholms kommun 

Kunskapsöversikt - demokratiutveckling i kommunerna 
Författare: Jörgen Johansson, Docent i statsvetenskap 

Inledning – kunskapsöversiktens syfte och innehåll 

Den här kunskapsöversikten ska ses som en del i ett diskussionsunderlag för ett utvecklings- och 
lärandearbete i Ängelholms kommun rörande kommunens nya politiska organisation. Avsikten 
med utvecklingsarbetet, som bedrivs som ett forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad, är att 
bidra till olika typer av lärande och förbättringsförslag i samband med att den nya organisationen 
implementeras. Den nya politiska organisationen, som igångsätts under mandatperioden 2015-
2018, har som huvudsyfte att främja det demokratiska arbetet i kommunen och att öka sam-
verkan och samarbete för kommuninvånarnas bästa. Den politiska organisationen har förändrats 
dels genom att arbeta med endast två huvudnämnder - Välfärdsnämnden och Myndighetsnämn-
den – och dels genom att förändra kommunfullmäktiges roll. Tanken är att fullmäktige ska ta 
större ansvar för långsiktiga strategier och kommunens visionsarbete. Genom speciellt utsedda be-
redningar (både fasta och tillfälliga) ska fullmäktige besluta om den långsiktiga utvecklingen av 
Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa fullmäktiges visioner, samt leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter1. Ängelholms kommun har för den 
nya politiska organisationen lagt fast följande ambitioner/målsättningar: 

• Att överlag främja och vitalisera det demokratiska arbetet i kommunen 

• Att utveckla den politiska debatten genom att låta kommunfullmäktige ta ett större 
ansvar för kommunens långsiktiga strategier 

• Att bidra till att stärka de politiska partiernas arbete i kommunpolitiska frågor 

• Att bidra till de politiska partiernas rekrytering av förtroendevalda 

• Att utveckla medborgardialogen (att inhämta idéer, åsikter, förslag från enskilda med-
borgare och grupper i kommunen) och att stärka det demokratiska deltagandet i 
kommunpolitiska frågor 

Kunskapsöversikten syftar till att skapa ett underlagsmaterial för de utvecklings- och lärandeakti-
viteter som ska bedrivas inom ramen för följeforskningen om kommunstyrelsens arbetsgrupper 
och de politiska fullmäktigeberedningarna. Översikten avser att kvalificera och bredda kunskaps-
underlaget kring de teman som ska prägla utvecklingsarbetet. Det gäller forskning om… 

… politikerrollen på kommunal nivå (roll i kommunstyrelse, i fullmäktigeberedningar, i relat-
ion till partier och till kommunmedborgarna) 

… demokrativärden i kommunerna (partier, fullmäktigedebatt, medborgardialog, ansvarsut-
krävande, medial bevakning) 

                                                 

1 Se Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation, Ängelholms kommun, 2014. 
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… forskning om makt och inflytande i den kommunala organisationen (förvaltning – partipo-
litik, politiker – tjänstepersoner, kommunstyrelse – fullmäktige, inflytandefördelning mel-
lan olika politikområden, samordningsfrågor) 

 

Forskningen om denna typ av frågor är att beteckna som mycket omfattande. Översikten kom-
mer därför att avgränsas till studier i den huvudsakliga svenska kontexten och översikten innefat-
tar i huvudsak forskningen som tagits fram under de senaste 20 åren. Översikten är också knuten 
till de teman som nämnts ovan och kommer i framställningen att gestaltas som ett antal demokra-
tiska dilemman i den kommunala självstyrelsen (avsnitt 3 i översikten). Översikten inleds dock i 
nästa avsnitt med en del historiska utvecklings drag med koppling till frågan om kommundemo-
krati och medborgarinflytande. Avslutningsvis lämnas en övergripande reflektion kring kunskaps-
översiktens användning i det fortsatta arbetet.  

Dem okrati och m edborgarinflytande i svenska kom m uner 

En kortfattad historik 
Ängelholms kommun uttrycker i sina ambitioner med den nya politiska organisationen en vilja 
att på bredden stärka demokrativärden i kommunalpolitiken. Man kan därmed också säga att in-
tresset är kopplat till en klassisk problematik i den kommunala självstyrelsens utveckling i svensk 
politik. Nestorn i svensk forskning om den kommunala självstyrelsens grunder och utveckling, 
statsvetaren Agne Gustafsson i Lund, har betraktat politiskt ansvar som en av fyra hörnpelare för 
att definiera kommunernas självstyrelse i Sverige. Övriga hörnpelare utgörs av (1) den kommu-
nala beskattningsrätten, (2) den kommunala kompetensen (i kommunlags- och speciallagsregle-
rad kompetens) samt (3) det kommunala planmonopolet2. I den enhetsstatliga struktur som 
svensk författning bygger på är emellertid den kommunala självstyrelsen på delegation från den 
centrala statsmakten. Ingenting hindrar egentligen riksdagen från att när som helst besluta om in-
skränkningar i den kommunala självstyrelsen3. 

Det är väl dock värt att betona att den lokala självstyrelsen stått sig stark i ett historiskt perspektiv 
och uttrycket om en kommunal självstyrelse myntades genom 1862 års kommunalförordningar. 
Dessa kom att manifestera en konstitutionell grund för kommunerna som pekas ut som egna juri-
diska personer, men där staten blev uppdragsgivare. Man kan också, som statsvetarna Mikael 
Granberg & Stig Montin uttrycker saken, betrakta den kommunala självstyrelsen som en norma-
tiv princip mellan staten och kommunerna4. Denna princip består av dels demokrativärden, dels 
effektivitetsvärden.  Demokrativärdena uttrycker en princip om att medborgarna i kommunen 
styr sig själva medan effektivitetsvärdena handlar om att beslut om gemensamma angelägenheter 
blir mer ändamålsenliga om de klubbas igenom av personer med kännedom om lokala förhållan-
den. Ängelholms kommun beskriver i sina måldokument för utvecklings- och lärandearbetet för 
den nya politiska organisationen både demokrativärden och effektivitetsvärden. Man kan också 
hävda, på ett övergripande plan, att dessa värden är ömsesidigt beroende av varandra. Sviktar 
kommunens förmåga att fatta beslut som gagnar kommunmedborgarnas livsvillkor finns risken 

                                                 

2 se Gustafsson 1988, s. 61. 
3 Strandberg 1998. 
4 Montin & Granberg 2013, s. 11. 



 

 

 

14 

 

att det undergräver demokrativärdena. Om de demokratiska inflytandemöjligheterna är kring-
skurna och svagt förankrade bland kommunmedborgarna finns risker att kommunens beslut får 
en lägre kvalitet osv.  

Det demokratiska innehållet har alltså historiskt sett varit en central del i den kommunala själv-
styrelsen i Sverige. I själva verket kan man dra slutsatsen att kommunerna utvecklas utifrån en 
grundläggande demokratisk idé. Historiker har beskrivit kommunerna som något av en demokra-
tisk vagga där breda grupper i 1800-talets Sverige, inte minst genom de framväxande folkrörel-
serna, fostrade en stark samhällsgemenskap runt idéer om att vårda sina egna angelägenheter5. 
Det bör väl dock tilläggas att den tidiga kommundemokratin med dess direktdemokratiskt funge-
rande mötesplatser inte kan ses som demokratiska ideal med dagens mått mätt. Ofta dominerades 
de lokaldemokratiska processerna av en begränsad grupp jordägare eller kapitalstarka personer.  

Utvecklingen av det kommunaldemokratiska system såsom vi ungefärligen har idag utvecklades 
först efter 1945 och i samband med de då introducerade kommunsammanläggningarna. Den re-
presentativa demokratimodellen börjar så sakteliga vinna inträde i kommunpolitiken vid denna 
tid. Vi kan nu börja skönja den grundstruktur med kommunfullmäktige, styrelse och nämnder 
som vi haft sedan dess. Inledningsvis, under åren mellan 1950-1970 bedrevs verksamheten i rela-
tivt hög grad av förtroendevalda personer. De kommunala tjänstemännen var fortfarande få och 
de förtroendevalda planerade, beslutade och implementerade de kommunpolitiska satsningarna. 
Med kommunindelningarna under 1960-talet kom denna situation att förändras på ett drama-
tiskt sätt. Kommunerna blev större och staten kom att lägga ut en rad tunga reformer som upp-
drag för kommunerna (social vård, enhetsskola, bostadsbyggande, äldreomsorg). Med kommun-
sammanläggningarna, som illustreras i tabell 1, kom kommunerna att förvandlas från att vara för-
valtade av förtroendevalda till att bli en professionaliserad förvaltning under lekmannastyre. Un-
der åren mellan 1964 och 1970 försvann över 110.000 förtroendevalda som "ersattes" med cirka 
60.000 heltidsanställda tjänstepersoner och andra professionsgrupper.6  

Tabell 1. Antal kommuner i Sverige, Skåne och i Ängelholm 1952-2016 

 1952 2016 
Sverige 1.037 290 
Skåne 132 33 
Ängelholm (dess nuvarande geografiska område)∗ 6 1 

 

Den demokratiska styrningen av kommunerna formaliserades i ett direktvalt kommunfullmäktige 
och med en politisk organisation bestående av en styrelse och ett antal nämnder. Styrelse och 
nämnder kopplades till en förvaltningsorganisation, ofta med sektoriserade kontor (skolkontor, 
socialkontor, osv.).7    

 

                                                 

5 Wetterberg 2000, Aronsson 1999. 
6 Gustafsson 1988, s. 43, Gustafsson 1992, s. 39. 
∗ 1952-1971 fanns följande kommuner inom nuvarande Ängelholms kommuns gränser; Ausås, Barkåkra, Hjärnarp 
och Munka-Ljungby. Vid den sista stora kommunsammanläggningen, som avslutades 1971 kom även Össjö försam-
ling i Östra Ljungby kommun att ingå i storkommunen Ängelholm. 
7 Strömberg & Westerståhl 1983 
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Debatt och reformer om kommunal demokrati  
Kommunernas stora förändring, med framväxten av stora kommuner och utvecklingen av en 
tjänstemannastyrd organisation, utlöste mot slutet av 1970-talet en tämligen intensiv debatt om 
demokratiutvecklingen i de svenska kommunerna. Kritiker hävdade att avståndet mellan kommu-
nens makthavare och medborgarna hade blivit för stort, inflytandemöjligheterna för medborgarna 
hade kommit att begränsas och företrädare för de politiska partierna upplevde att kommundemo-
kratin överlag hade urholkats. En rad utredningar tillsattes med syftet att på olika sätt stärka den 
representativa demokratins funktionssätt i kommunalpolitiken och likaså utvecklades idéer om att 
låta kommunpolitiken komma närmare medborgarna. Vid denna tid lanserades möjligheter att 
bilda kommundelsnämnder och andra lokala organisationsformer där kommundemokratin kunde 
decentraliseras till kommundelar eller knytas till enskilda verksamheter. På 1970-talet initierades 
också ett antal stora och övergripande forskningsprojekt som hade uppdraget (av statsmakten) att 
undersöka kommundemokratins villkor när nu kommunsammanläggningarna avslutats.  

Man kan alltsedan 1970-talet notera att både den allmänna debatten och kommunforskningen 
präglats av en grundkonflikt mellan två perspektiv på hur kommundemokratin kan stärkas. Å ena 
sidan ett perspektiv som fokuserar intresset mot att på olika sätt stärka den representativa demo-
kratins funktionssätt (röstande och partikonkurrens vid allmänna val) och som samtidigt riktar 
kritik mot att öka inslagen av deltagardemokratiska moment (exempelvis olika modeller för med-
borgardialog). Å andra sidan ett perspektiv som visserligen betraktar den representativa demokra-
tin som en nödvändig beståndsdel för en fungerande kommundemokrati men som ser ett värde-
fullt komplement i att utveckla deltagardemokratiska instrument i kommunalpolitiken.8  I mål-
sättningarna för Ängelholm kommuns nya politiska organisation återspeglas en strävan att både 
vitalisera den representativa demokratin och att satsa på en utvecklad medborgardialog där kom-
munalpolitiken ska vara förhållandevis öppen för initiativ och deltagande som inte bara kanali-
seras via de politiska partierna och den representativa demokratin utan även genom en utvecklad 
medborgardialog. Låt oss fördjupa oss ytterligare i denna grundkonflikt i synen på hur kommun-
demokratin kan vitaliseras och låt oss utgå från det första perspektivet om betydelsen av att hålla 
sig med en stark representativ demokrati, men utan eller åtminstone med ytterst fåtaliga inslag av 
deltagardemokrati. 

Den representativa demokratin 
Den bärande delen i den representativa demokratimodellen (eller valdemokratin som den ibland 
kallas) utgörs av de politiska partierna.  I den representativa modellen är det de politiska partierna 
– och ingen annan – som har det politiska ansvaret i en kommun. Partierna har ansvaret för att 
nominera kandidater till fullmäktige och styrelser/nämnder, partierna ansvarar för organiseringen 
av allmänna val och som kontrollerar att de valda representanterna fullgör sina åtaganden. Parti-
erna har också ansvaret för att samla människor med samma politiska grundinställning och att 
vara kontaktpunkt för överläggningar mellan partier  och att föra en aktiv dialog med medbor-
garna i kommunen. I forskningen om de politiska partierna har det under de senaste 20 åren 
tecknats en bild i krisfärger. Partierna har tappat medlemmar i mycket stor omfattning (se tabell 
2), partierna har haft svårigheter att få kandidater till förtroendeposter, partiernas aktiviteter har 

                                                 

8 Om denna grundkonflikt kan man läsa mer om i följande översiktsarbeten; Erlingsson & Wänström 2015 (kap. 8-
9), Montin 2004, Gilljam & Hermansson 2003. 
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varit sviktande och partierna har haft växande svårigheter att förankra de förtroendevaldas aktivi-
teter i kommunens olika organ i förhållande till både partiaktiva medlemmar och till medbor-
garna i allmänhet. 

Tabell 2. Medlemmar i de politiska partierna, i tusental. 

År V S MP L C KD M SD 
1995 11,3 228,4 5,6 26,2 128,0 25,3 86,6  
2000 13,5 156,2 6,9 20,7 85,5 24,0 76,7  
2005 10,7 124,8 7,2 21,2 72,0 24,2 59,3 - 
2010 8,7 103,0 10,6 17,8 43,2 22,3 55,6 4,1 
2014 13,8 97,4 13,8 16,4 28,9 20,5 52,5 11,9 
2015 18.4 101,7 20,2 15,3 29,0 21,1 52,3 15,9 
Förän-
dring 
1995-
2015 

+7,1 -126,7 +14,6 -10,9 -99,0 -4,2 -34,3 +15,9 

Källor: Dagens Samhälle, Riksdagens Årsbok (olika år) samt Göteborgsposten (2014 och 2015) 
 

Mot bakgrund av att partierna har den allt dominerande rollen i det politiska systemet i kommu-
nerna har forskare kommit att peka på en del demokratiska risker i denna utveckling. Sviktande 
medlemsantal och partiaktiviteter leder bland annat till:9  

• uttunnat rekryteringsunderlag för att finna lämpliga kandidater till förtroendeuppdrag  
• svagheter i nomineringsprocessen leder till dels fler avhopp från uppdrag och  
• dels social snedrekrytering av politiker (vissa grupper är underrepresenterade) 
• mindre vitala kanaler för att bedriva dialog med medborgarna i kommunen 

Det är givet att rekryteringsunderlaget tunnats ut när de politiska partierna tappat stora med-
lemsskaror. I tabell 2 kan vi se att de politiska partierna förlorat ungefärligen en kvarts miljon 
medlemmar under en 20 års period10. Visserligen synes 2014 (som var ett s.k. supervalår) ha inne-
burit en viss ökning av antalet medlemmar men i ett långsiktigt perspektiv har medlemstappet 
tveklöst inneburit att rekryteringsunderlaget bland partierna minskat på ett drastiskt sätt. Forsk-
ning visar också att nomineringsmönstret förändras på så sätt att relativt nya och oerfarna parti-
medlemmar tämligen snabbt blir nominerade till "tunga" förtroendeposter i exempelvis kom-
munstyrelse och nämnder. Tidigare fick man som ny partimedlem kanske finna sig i att göra ett 
antal års "värnplikt" på något mindre framträdande poster (som ersättare i någon mindre nämnd) 
för att något senare än idag erhålla lite tyngre uppdrag. Det är idag inte alldeles ovanligt att en 
färsk partimedlem erhåller ordinarie ledamotskap i exempelvis kommunstyrelsen (sannolikt varie-
rar detta en del från parti till parti).11 

Forskarna har dock också noterat att det här råder något av en paradox. Samtidigt som partierna 
ofta rapporterar om svårigheter att hitta lämpliga förtroendevalda för olika uppdrag i kommu-
nerna visar flera undersökningar att medborgarna, i växande grad, är villiga att åta sig förtroende-
uppdrag. Uppdragsvilligheten bland allmänheten ökar alltså samtidigt som de politiska partierna 

                                                 

9  se t.ex. SOU 2000:1, SOU 2001:48, SOU 2012:30, Montin & Granberg 2013, kap. 5, Erlingsson & Wänström 
2015, kap. 8. 
10  Bäck & Öhrvall 2004, Petersson 2005 
11 Bäck 2000, Montin & Granberg 2013, kap. 5. 
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har svårigheter att överhuvudtaget hitta personer som kan ta på sig ett uppdrag. Man kan här 
fråga sig om partierna verkligen anstränger sig tillräckligt mycket och om den lokala partiorgani-
sationen håller sig med en organisation och aktiviteter som är tillräckligt ändamålsenliga i rekryte-
ringsarbetet. Statsvetarna Erlingsson & Wänström diskuterar denna paradox ganska utförligt och 
efterlyser mer forskning som kan belysa effektiviteten i partiernas roll att rekrytera och nominera 
personer till olika förtroendeposter.12 

Tabell 3. Totala antalet förtroendevalda i kommunen, antal och per 1000 invånare. 

 1983-1985 1989-1992 2003-2007 2007-2011 2011-2014 2014 
Ängelholm 
/1000 inv 
Antal 

 
6,0 
187 

 
5,3 
172 

 
5,0 
192 

 
4,9 
189 

 
4,6 
181 

 
4,6 
187 

Sverige 
Totalt antal 
∅ per kommun 

 
Ca 70.000 
244 

 
Ca 80.000 
275 

 
42.231 
145 

 
39.150 
135 

 
38.000 
131 

 
i.u. 
i.u. 

 

Ett annat problem i den representativa demokratin, och kopplat till rekryteringssvårigheterna, är 
att ett ökande antal politiker hoppar av sina uppdrag i förtid. Forskning visar här att uppåt 15-20 
% av politikerna i kommunerna hoppar av sina uppdrag före mandatperiodens slut. Den kanske 
mest intressanta slutsatsen i denna forskning är att avhopparna finns bland de grupper som redan 
är underrepresenterade i kommunalpolitiken, dvs. bland unga och bland kvinnor. Den vanligaste 
anledningen till att man hoppar av sitt uppdrag är kopplat till privatlivet, dvs. att ens familjeliv 
eller andra personliga omständigheter blir lidande av arbetet som förtroendevald. Men även andra 
anledningar förekommer, t.ex. att man inte tycker sig kunna påverka politikens innehåll och att 
uppdragen upplevs som meningslösa. Kanske är det också så att det relativt snabba inträdet på 
tunga poster i kommunalpolitiken leder till att man upplever svårigheter att alls klara av uppdra-
get och/eller att man känner en svag förankring i sitt kommunalpolitiska arbete i förhållande till 
den lokala partiorganisationen.13 

Det är också värt att notera att politikerkåren i kommunerna fortfarande avviker från befolkning-
ens sammansättning gällande grupprepresentativitet. Kommunernas beslutsfattande organ domi-
neras av en välutbildad medelklass. Visserligen har kvinnorepresentationen förbättrats betydligt 
under de senaste 20 åren, men fortfarande är andelen kvinnliga kommunalråd och nämndsordfö-
randen låg – ju tyngre uppdrag, desto färre kvinnor.14 Vi kan också konstatera att personer i ål-
dern 18-29 år är underrepresenterade och trots en viss ökning av politiker med utländsk bak-
grund är även denna grupp svagt representerad i kommunalpolitiken. 15 Man kan naturligtvis 
även i denna del rikta kritiska frågor mot hur de politiska partierna rekryterar och nominerar per-
soner till förtroendeposter i kommunerna. 

Avslutningsvis beskriver forskningen om de politiska partiernas roll och den representativa kom-
mundemokratin en palett av andra tillkortakommanden. Undersökningar visar att medborgarna 
upplever svårigheter i att påverka de politiska partierna. Politikerna i kommunfullmäktige synes 
också regelmässigt följa partigruppernas uppfattningar i olika frågor snarare än att lyssna in och ta 
                                                 

12 Erlingsson & Wänström 2015, kap. 8. 
13 Erlingsson & Öhrvall 2010. 
14 Andersson & Hedlund 2011. 
15 Järnbert & Olofsson 2012 
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intryck av medborgaropinioner i lokalsamhället. Partiforskningen har också noterat att partierna 
internt inte alltid fungerar optimalt i förmågan att ta tillvara gräsrötternas synpunkter inom par-
tiet. Partiernas fullmäktigegrupper har en mycket stor makt i de flesta politiska partier när det gäl-
ler att formulera kommunala handlingsprogram. Vi kan tala om både en elitisering (en liten 
grupp dominerar) och en professionalisering (heltids- och deltidsarvoderade kommunpolitiker) av 
det lokala partilivet.16 

Denna typ av demokratiska problem knutna till den representativa demokratimodellen har stått i 
fokus för debatten om den kommunala självstyrelsen sedan 70-talet. Kännetecknande för denna 
debatt om kommunernas demokratiska struktur och utveckling har präglats av idéer och förslag 
som försökt komplettera (inte ersätta) den representativa modellen med andra typer av instrument 
för att stärka kommunernas demokratiska legitimitet. I det utvecklingsarbete som avser att förnya 
kommundemokratin i Ängelholms kommun finns både element av att förnya den representativa 
modellen (partiernas arbete och rekryteringen av förtroendevalda) och element som fokuserar för-
nyelsearbetet mot medborgardialog och deltagande. Vi behöver därför utveckla kunskapsöversik-
ten och något ytterligare belysa aspekter knutna till medborgardialog och deltagande även mellan 
valen. Jag ska också avsluta framställningen i detta kapitel med en kortfattad orientering om ytter-
ligare två alternativ i debatten om medborgarinflytande i kommunerna, dels satsningar på brukar-
inflytande och dels satsningar på valfrihetssystem. Dessa två sistnämnda alternativ har dock inte, 
mer än marginellt, skrivits fram som bärande delar i utvecklingsarbetet för demokratiförnyelse i 
Ängelholm (vilket dock inte innebär att sådana ambitioner inte uttryckts i kommunen).  

Medborgardialog och mellanvalsdemokrati 
Man kan överlag säga att forskningen om medborgardemokratin, i termer av att komplettera den 
representativa demokratin med fler inslag av deltagardemokratiska och dialogbaserade modeller, 
präglats av att ha varit kontroversiell. Forskarna har presenterat olika perspektiv och debatten har 
stundtals varit konfliktladdad. På ena sidan finns forskare som uttrycker en grundläggande skep-
sis, baserat på demokratiteoretiska normer, mot att introducera långtgående satsningar på att in-
troducera deltagardemokratiska arbetsformer mellan valtillfällena. En av dessa kritiker, statsveta-
ren Mikael Gilljam vid Göteborgs universitet, uttrycker sig på följande sätt om detta i Dagens 
Nyheter: 

Varför – frågar man sig – skall medborgare med resurser i form av exempelvis tid, pengar, 
kontakter, politiskt intresse och argsint humör ha mer att säga till om i demokratin än med-
borgare med andra typer av resurser?17 

På den andra sidan har det funnits forskare som ser ett betydande demokratiskt mervärde i just 
sådana satsningar. Forskarna ser här att demokratin kan tillföras bredare kvaliteter och att själva 
deltagandet för med sig positiva värden i samhällslivet. Den s.k. Demokratiutredningen (SOU 
2000:1) uttryckte denna tanke på bland annat följande sätt: 

Genom att delta utvecklar medborgaren fundamentala kvalitéer i samhället. Ömsesidigt 
respekterande medborgare genererar ett stort humant och socialt kapital som alla sfärer av 

                                                 

16 Erlingsson 2008, Öhrvall 2004 
17 Gilljam 2002, Dagens Nyheter den 24/1 2002. 
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samhället har glädje och nytta av. [...] Den som övar sig i samarbete, kritik och tole-
rans blir en tillgång både för sig själv och samhället, för såväl den privata som den offent-
liga sfären.18  

Jag ska strax återkomma till dessa argument, men det kan vara värt att än en gång lyfta fram det 
faktum att kommunernas demokratiska grundvärden en gång utvecklats ur det vi skulle kunna 
kalla för en folkrörelsedemokrati. Den bärande tanken i detta perspektiv är att demokratiutveckl-
ing är något som växer fram underifrån. Kommunmedborgaren är i detta perspektiv en medlem i 
en kollektiv gemenskap som på olika sätt bidrar till att vårda egna angelägenheter i lokalsamhället. 
Vi kunde tidigare i detta kapitel notera att det under perioden från 1945 fram till 1970-talet ut-
vecklades en stark tilltro till den representativa modellen, medan idéerna om kommunen som en 
folkrörelsebyggd gemenskap kom att få en underordnad betydelse. När kommunerna på 1970-
talet hade institutionaliserats både som ganska stora välfärdsorganisationer och med en stark 
tjänstemannakultur höjdes röster för att återigen lyfta in folkrörelsedemokratin som en del i att 
stärka medborgarnas inflytande. Utvecklingen därefter har kännetecknats av att alltfler deltagan-
deformer diskuterats och introducerats i kommunerna. Det har handlat om exempelvis att stödja 
lokala byalagsgrupper, att stödja olika typer av nya sociala rörelser (miljö, kultur, sociala frågor), 
att starta särskilda medborgarpaneler, att stödja ungdomars politiska engagemang, att stärka bru-
karnas inflytande och det har handlat om att skapa valfrihetsmodeller etc. Montin & Granberg 
har karakteriserat denna utveckling sedan 1970-talet med hjälp av nedanstående tabell: 

 

Tabell 4. Medborgardeltagande i ett historiskt perspektiv (Montin & Granberg 2013, s. 136) 

Årtionden Hur bör medborgarna medverka? 
1940/50-talen Som förtroendevalda 
1960-talet Som aktiva i partier och genom kontakter med förtroendevalda 
1970-talet Som aktiva i partier samt övriga folkrörelser och sammanslutningar, genom kontakter med 

förtroendevalda, deltagande i planering 
1980-talet Samma som ovan, men också som brukare 
1990-talet Som ovan, men också som kunder och deltagare i folkomröstningar, medborgarpaneler m.m. 
2000-talet Som medverkande i ett flertal sammanhang och former, framförallt medborgardialoger 

 

Vitaliteten i den kommunala demokratin vilar därmed på att det finns möjligheter för medbor-
garna att på detta sätt att delta i och utöva inflytande över kommunala frågor inte bara, och inte 
ens i huvudsak, genom deltagande i allmänna val vart fjärde år. När vi då kunnat notera flera till-
kortakommanden i den representativa demokratimodellen har sökandet efter nya deltagandefor-
mer mellan valen fått ökad tyngd i den kommundemokratiska debatten under de senaste 20 åren. 
Debatten och utvecklingen av kompletterande (i förhållande till den representativa demokratin) 
demokratiinstrument har varit omfattande och då även skapat motreaktioner. Bland kritikerna av 
en utökad deltagardemokrati i kommunerna har den nyss nämnde Mikael Gilljam utvecklat kriti-
ken i inte mindre än 9 invändningar mot att stärka inslagen av deltagardemokrati enligt nedanstå-
ende sammanställning:19 

 

                                                 

18 SOU 2000:1 s. 33 
19 Gilljam & Hermansson 2003. 
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Tabell 5. Invändningar mot deltagardemokrati. 

Invändningar mot deltagardemokrati Argumentation 
Bristande realism 
1. Medborgarna kan inte delta 
2. Medborgarna hinner inte delta 
3. Medborgarna vill inte delta 

Det deltagardemokratiska tänkandet brister i real-
ism då medborgarna saknar reella möjligheter, kom-
petens, kunskaper och intresse för att delta.  

Rakt motsatta effekter 
4. Motverkar medborgarnas välbefinnande 
5. Motverkar medborgarandan 
6. Motverkar valdemokratins legitimitet 

Politiskt deltagande mellan valen kan få rakt mot-
satta effekter än vad dess anhängare hoppats på. 
Deltagare i byalag eller aktionsgrupper kan efter 
hand tillägna sig kunskaper och färdigheter som an-
vänds för att främja egna intressen. Deltagandet kan 
också ge vissa grupper ytterligare en kanal, utöver 
valdeltagandet, att påverka politiken som är orätt-
vist fördelad. 

Konflikt med andra demokrati- och styrelseskicks-
värden 
7. Konflikt med värdet 'politisk jämlikhet' 
8. Konflikt med styrelseskicksvärdet 'kloka beslut' 
9. Konflikt med styrelseskicksvärdet 'effektivitet' 

Deltagardemokratin kan tänkas befinna sig i kon-
flikt med värdet jämlikhet då inte alla har tid och 
resurser att delta (se 1-2 ovan) – och det är inte på 
något sätt givet att kvaliteten, förnuftet och 
måluppfyllelsen i de politiska besluten ökar genom 
att exempelvis hålla fler folkomröstningar eller att 
försöka engagera medborgare i olika former av del-
tagarorienterade aktiviteter 

 

Denna typ av kritik finns även representerad bland kommunpolitikerna själva. En del politiker 
hävdar exempelvis att kommunpolitiska frågor genomgår en lång beredningsprocess i det kom-
munala systemet och det blir ofta problematiskt att exempelvis öppna för medborgarförslag i sam-
band med att fullmäktige ska behandla olika frågor eftersom fullmäktigebehandlingen markerar 
slutpunkten i en lång process där både tjänstepersoner och politiker varit involverade. Det finns 
risker att det blir skendemokrati och att det blir en tummelplats för vissa, särskilt talföra, medbor-
gare.20 Parentetiskt kan det väl har vara värt att tillägga att den idé som ligger bakom Ängelholms 
kommuns fullmäktigeberedningar synes beakta just denna invändning då tanken är att bered-
ningsarbetet är ett sätt att utveckla strategier och utgångspunkter för fortsatta utvecklingsproces-
ser.  Alltså en påbörjad strategisk resa, inte att vara en slutpunkt på en process.   

Likväl har det i både forskning och politisk debatt framförts många argument för att satsa på en 
stark medborgardialog under mellanvalsperioderna. Huvudargumentationen för denna uppfatt-
ning formulerades på ett särskilt tydligt sätt i år i den s.k. Demokratiutredningens slutbetänkande 
från år 2000. Resonemangen utgår i hög grad från att den representativa demokratin bör vara 
grundbulten och det finns förslag om att på olika sätt stärka de förtroendevaldas roll och ställning 
(bland annat genom att öka antalet förtroendeuppdrag i kommunerna). Dock lyfter man även 
fram att den kommunala självstyrelsen bör innefatta betydande moment av deltagardemokratiska 
inslag där medborgarna ges ökade möjligheter för inflytande. Man skriver fram denna ambition 
på följande sätt: 

För att medborgarnas självstyrelse ska fördjupas måste kommunernas procedurer och former 
ses över. Medborgarna måste ges större möjligheter att delta och utöva inflytande och på den 

                                                 

20 Se Karlsson 2006, Johansson 2004 
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vägen erfara delaktighet i den lokala politiken. Vi måste bryta koncentrationen av makt till 
ett fåtal förtroendevalda och chefstjänstemän, partiernas uttunning och, framför allt, många 
medborgares känsla av utanförskap och politisk ojämlikhet.21  

Bland de förslag som lyfts i betänkandet finns exempelvis krav på skapa nya deltagandeformer för 
människor att pröva på att engagera sig i kommunalpolitiken, utveckla befintliga former för med-
borgardialog (t.ex. inom ramen för Plan- och bygglagen), skapa särskilda resurscentra för medbor-
gardialog i stadsmiljön (särskilt i socialt utsatta bostadsområden) och i glesbygder (stöd till exem-
pelvis folkrörelsearbete i byalag) och andra typer av satsningar som stärker deltagandegraden 
bland unga och personer med utländsk bakgrund. I senare års utveckling har också en rad olika 
försök med olika former av medborgarinflytande introducerats i kommunerna. De allra flesta 
kommuner arbetar idag på ett systematiskt sätt med modeller för medborgarinflytande. Kom-
munforskaren Nazem Tahvilzadeh uttrycker det till och med som att det våras för medborgardia-
loger i kommunerna. Tahvilzadeh drar slutsaten att medborgardialoger fördjupar demokratin, 
men inte under vilka omständigheter som helst. 22   

Forskningen om medborgardialoger är tämligen enig i att demokratiutveckling genom medbor-
gardialoger och olika former av annat demokratiskt deltagande bygger på att reformerna har ett 
starkt stöd hos den politiska ledningen i kommunen och att framgångsmöjligheterna bottnar i 
noggranna överväganden rörande arbetets organisering. En grundläggande förutsättning är att 
satsningarna drivs med jämlikhet mellan de deltagande grupperna och att man arbetar systema-
tiskt med att minska inflytandet för den styrande eliten i kommunen. Arbetet bör vara praktiskt 
orienterat och delegerat till de medverkande själva i demokratiseringsprocesserna, men med aktiv 
support och handledning från administrativa stödfunktioner i kommunen. Medborgardialogen 
bör förläggas nära de aktiva medborgarna och inte utgå från normer och praxis som vanligtvis 
kännetecknar den kommunpolitiska förvaltningen.23 

I den summerande historiken över kommundemokratins utveckling sedan 1945 (se tabell 4) no-
terades också ett ökande intresse från 1980-talet och framåt för dels brukarinflytande, dels olika 
direktdemokratiska metoder (t.ex. folkomröstningar) och dels att betrakta medborgaren ur ett 
kundperspektiv. Även i dessa delar finns det idag en väl utvecklad forskning. Låt oss, om än en 
smula översiktligt, titta på ett par aspekter rörande brukarmedverkan, direktdemokrati och intro-
duktionen av kundmodeller och valfrihetssystem. 

Brukarinflytande, som lyftes in i den kommundemokratiska debatten på 1980-talet, innebär att på 
olika sätt involvera brukarna i utveckling, genomförande och även utvärdering av kommunal ser-
vice.24 Brukarinflytande definieras oftast som "möjligheter för patienter och klienter att påverka 
vårdens planering och genomförande samt att ta tillvara patienters och klienters erfarenheter och 
kunskaper”.25  Grundtanken med brukarmodeller är att det finns ett demokratiskt värde i att låta 

                                                 

21 SOU 2000:1, s. 156. 
22 Tahvilzadeh 2015 
23 Se Tahvilzadeh 2015 (som drar dessa slutsatser om jämlikhet och organisering på grundval av dels internationell 
forskning på området och genom fallstudier av medborgardeltagande i Göteborg och Botkyrka). 
24 Brukarinflytande har dock rötter i 1960-talets medborgarskapsrörelser och i en del avseenden kan man gå längre 
tillbaks i historien (se Eriksson 2015). En beskrivning av hur brukarinflytandet utvecklades från 1980-talet finns att 
läsa i Ds 2001:34. 
25 SOU 2011:35 s.193 
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de grupper som är berörda av besluten också fått ett stort inflytande över dess innehåll och ut-
formning. Ofta motiveras brukarinflytande i termer av att kunna skräddarsy den kommunala 
verksamheten efter de som är direkt påverkade av den och att även utveckla en kommunal service 
som tar hänsyn till individuella behov. Perspektivet att brukaren är en sorts "mottagare" av service 
anses som förlegat och genom att istället tala om brukaren som medskapare främjas övergripande 
demokratiska värden som deltagande, dialog, engagemang och ansvar. Olika idépolitiska rikt-
ningar har utnyttjat begreppet och således kan man hitta pläderingar för brukarinflytande bland 
socialliberaler, folkrörelsesocialister, nyliberaler och i rörelsen runt New Public Management.26 

Ur demokratisynpunkt finns det ett grundläggande dilemma inbyggt i brukarinflytandet som rör 
sig mellan å ena sidan att brukarna befinner sig i en situation där de blir koopterade (eller vardag-
ligt uttryckts insydda i) i den kommunala organisationen som sådan och att man då på olika sätt 
legitimerar och får ta ansvar för kommunorganisationens politik och, å den andra sidan, av att 
man faktiskt är med och bidrar till att utforma politikens innehåll.  En av forskarna på området, 
socionomen Erik Eriksson beskriver brukarinflytande som en sorts "sanktionerat motstånd" där 
brukarinflytande består av på ena sidan kontroll och reglering från välfärdsorganisationernas sida 
och på den andra sidan av ett möjlighetsutrymme för brukarna att driva sina frågor (sitt mot-
stånd) inifrån den aktuella välfärdsorganisationen.27 

De direktdemokratiska inslagen i den kommunala självstyrelsen, som har en lång historisk tradit-
ion bakom sig (från sockenstämmorna och framåt), har under perioden efter 1980 huvudsakligen 
kanaliserats i tre huvudformer; via folkomröstningar, via s.k. medborgarförslag och via lokala 
opinionsundersökningar. Möjligheten att hålla rådgivande folkomröstningar i en kommun intro-
ducerades med 1977 års kommunallag och sedan 1980 har 119 lokala folkomröstningar hållits. 
Det bör väl då sägas att av de 119 folkomröstningarna som hållits under perioden från 1980 ut-
görs 25 av omröstningar knutna till frågan om trängselskatt i Stockholm och lika många, cirka 25 
omröstningar, har handlat om förändringar (utbrytning, delning, hopslagning) av kommungrän-
ser. I övrigt är bredden stor vad gäller vilken typ av frågor som behandlas.  Av de 69 som återstår 
då ovannämnda omröstningar exkluderats finns följande frågor noterade: 

* 20 omröstningar rörande skola, social omsorg, sjukvård 

* 18 omröstningar rörande trafikfrågor/kollektivtrafik (som i Ängelholm 2011) 

* 12 omröstningar har behandlat miljö- och naturvårdsfrågor 

* 5 omröstningar om kommunens namn 

* 5 omröstningar har ägnats kultur- och fritidsfrågor 

* 3 omröstningar gällande systembutik 

* 6 omröstningar i övriga ämnen; flyktingmottagning, länsbyten etc.) 

År 1994 inrättades det s.k. kommunala folkinitiativet. Detta innebar att fem procent av de röstbe-
rättigade invånarna gavs möjlighet att väcka en fråga om att hålla en lokal folkomröstning. Full-
mäktige kunde sedan antingen med enkel majoritet fatta ett beslut om att avslå förslaget eller att 
hålla en folkomröstning. I de utvärderingar av 1994 års folkinitiativ som gjordes framkom att de 

                                                 

26 Eriksson 2015.  
27 Eriksson 2015. 
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flesta folkinitiativen, upptill 90%, avslogs av fullmäktige. Många kom att beteckna detta som en 
skendemokrati utan praktisk betydelse och detta ledde år 2011 fram till en lagändring som kom-
mit att benämnas "det förstärkta folkinitiativet." Förändringarna innebär att ett folkinitiativ om 
folkomröstning ska behandlas i fullmäktige om minst tio procent av invånarna ställer sig bakom 
det. Dessutom krävs att två tredjedelar av fullmäktige aktivt röstar mot en folkomröstning för att 
folkinitiativet inte ska leda till en folkomröstning. En politisk minoritet i fullmäktige kan alltså 
idag bestämma över om en folkomröstning ska hållas. Dock tillkom två nya villkor för att hålla 
folkomröstning. Dels att den fråga som man önskar hålla folkomröstning om ska vara en fråga 
som ligger i den kommunala beslutskompetensen och dels har den tidsrymd under vilken in-
samlingen av namnunderskrifter kan ske begränsats till sex månader. 28 

Det förstärkta folkinitiativet fick omedelbart effekt i bemärkelsen att antalet folkinitiativ har ökat 
under perioden 2011-2014. 44 initiativ har lämnats in varav 31har bedömts som korrekta. Av 
dessa har fullmäktige beslutat att hålla folkomröstning (på grundval av ett folkinitiativ) i 20 fall. 
Det första av dessa fall var Ängelholms kommun som röstade om en trafikled (Klippanvägens för-
längning genom Pyttebro-området). Nedan finns en sammanställning av utfallet av valdeltagande 
och resultat av de folkomröstningar (inkl. Ängelholm) som hållits sedan 2011. I tre av fallen (gul-
markerade i tabellen) har kommuner haft folkomröstningar utan att något folkinitiativ har väckts. 
Erfarenheterna så långt visar alltså att det finns risker med att valdeltagandet blir lågt (även om 
antalet fall bara är tre så långt har politikerinitiativen haft ett högre valdeltagande än de folkom-
röstningar som tillkommit via folkinitiativ). 

Tabell 6. Kommunal folkomröstningar 2011-2016 (n=23). Sorterat efter valdeltagandet. 

Kommun Fråga Ja/Nej Valdelt. 
Tjörn Simhall (2014) 41%/51% 74% 
Göteborg Trängselskatt (2014) 43%/57% 73% 
Ljusnarsberg Kommunens namn (2014) 65%/31% 70% 
Upplands Väsby Översiktsplan för NV Väsby (2014) 49%/44% 70% 
Botkyrka Delning av kommunen (2014) 26%/70% 65% 
Trosa Länsbyte (2013) 41%/59% 62% 
Essunga Nossebrobadets framtid (2014) 35%/60% 59% 
Höganäs Hamnens utveckling (2014) 50%/43% 57% 
Bengtsfors Gemensam Dalslandskommun (2014) 39%/47% 55% 
Skellefteå Centrumbron (2014) 39%/61% 54,4% 
Sunne Nerläggning av skolor (2012) 24%/69% 54 % 
Vimmerby Nedläggning av skolor (2016) Tre alternativ 53% 
Årjäng Nerläggning av skolor (2013) 39%/59% 51 % 
Bromölla Arrangemangshall (2014) 51%/49% 49% 
Ekerö Aktieförsäljning i kom. bolag (2012) 33%/66% 45 % 
Laxå Flytt av skolor (2013) 27%/71% 44% 
Värmdö Ny skolorganisation (2014) 75%/12% 38,3% 
Grums Flytt av skolor(2013) 21%/77% 38 % 
Ängelholm Ny trafikled (2011) 37%/60% 34% 
Tyresö Äldreomsorgstaxa (2012) 14%/84% 29% 
Ljungby Öppning av skolor (2012) 60%/35% 28 % 
Surahammar Högstadiet i Virsboskolan (2014) 61%/27% 24% 
Strängnäs Skolorganisationen (2013) 18%/77% 17 % 

                                                 

28 Jungar 2013 , Karlsson & Gilljam 2015 
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När det gäller introduktionen av valfrihetssystem, som får fart i början av 1990-talet, är tanken att 
ge brukare av kommunal service en möjlighet att välja vilken utförare (bland privata företag, ide-
ella organisationer eller kommunen) som ska tillhandahålla en viss tjänst. Ur demokratisynvinkel 
kan man säga att medborgarna på detta sätt ges en möjlighet att "rösta med fötterna". Om man 
inte är nöjd med kommunens tjänst i en viss verksamhet kan man som medborgare välja bort 
kommunen till förmån för en annan utövare. En tanke i detta är att kommunen då också försöker 
förbättra och anpassa den egna verksamheten efter medborgarnas önskemål. Introduktionen av 
och även betydelsen eller effekterna av valfrihetssystem har varit politiskt kontroversiell ur olika 
synvinklar, men utgör idag en betydande del av de samlade välfärdstjänsterna som har koppling 
till kommunpolitiken. Det är väl dock värt att märka at olika kommuner visat varierande grad av 
intresse för att introducera valfrihetssystem. Det råder stor variation mellan kommunerna och i en 
rapport författad av Henrik Jordahl och Rickard Öhrvall från 2013 görs en omfattande genom-
gång av utvecklingen av välfärdsmodeller (både hur regelverket utvecklats, hur valfrihetssystemen 
faktiskt utvecklats i kommunerna och genomgången behandlar hela bredden av välfärdstjänster i 
den kommunala sektorn).29 Ett konstaterande i denna rapport är att valfrihetssystemen har främst 
introducerats i de större kommunerna som haft alliansmajoritet i kommunfullmäktige. I mindre 
och vänsterstyrda kommuner har intresset för valfrihetssystemen varit betydligt svalare (se nedan-
stående tabell).  

Tabell 7. Kommuner som tillämpar Lagen om Valfrihetssystem (LOV) 2010-2014 

Kommuntyp Har valfrihetssystem Saknar valfrihetssystem 

Alliansen har majoritet 
(M, L, C, KD) 

69,8% 30,2% 

(S)+(VP) har majoritet 23,9% 76,1% 

Stora kommuner 
(fler än 38.000) 

81% 19% 

Små kommuner 
(färre än 9.800 inv) 

21,3% 78,7% 

Totalt 50,4% 49,6% 

 

Diskussionspunkter; Ängelholms kommun 
Om vi beaktar de utgångspunkter som lagts fast i Ängelholms kommun för att stärka demokrati-
värdena betonas både ett behov av att se över förhållanden knutna till den representativa demo-
kratin och förhållanden där medborgardialog och deltagardemokrati betonas. Det kan då vara 
värt att, för att summera översikten så långt, att notera nedanstående diskussionspunkter i det 
fortsatta utvecklingsarbetet i Ängelholms kommun: 

                                                 

29 Jordahl & Öhrvall 2013. 
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• På vilka sätt kan partierna utveckla sin rekrytering av nya partimedlemmar för att bredda 
rekryteringsbasen för att i sin tur få fram nya kommunpolitiker? Stämmer det med erfa-
renheter i Ängelholm att uppdragsvilligheten bland kommunmedborgare är hög samtidigt 
som partierna inte lyckas kanalisera detta intresse? 

• Vad kan man göra i de politiska partierna för att minska antalet avhopp från kommunala 
uppdrag? Vad kan den kommunala förvaltningen göra för att stödja nya kommunpoliti-
ker och därmed minska avhoppen? 

• Stämmer bilden som lämnas i forskningen att partiernas fullmäktigegrupper har för stor 
makt över innehållet i partiernas kommunalpolitik jämfört med partiets gräsrötter eller 
olika typer av medborgaropinioner? 

• Går det för lätt och för snabbt idag att erhålla ganska tunga kommunpolitiska uppdrag? 
• Vilka vägar finns för att öka antalet unga respektive personer med utländsk bakgrund i 

kommunalpolitiken? Utgör de nya fullmäktigeberedningarna i Ängelholms kommun en 
inkörsport för dessa grupper? 

• Vilka problem finns i att stärka medborgardialogen mellan valen? Finns det en för stor 
tilltro till att medborgare kan, hinner och vill påverka olika kommunpolitiska frågor? 
Gynnar deltagardemokratiska inslag i huvudsak de redan resursstarka och välutbildade 
personerna i kommunen? 

• Bygger medborgardialogen på deltagarnas egna utgångspunkter och livserfarenheter eller 
är det kommunens traditionella normer och praxis som tenderar att dominera dialogpro-
cesserna? 

• Vilken roll bör olika brukare ha i den kommunala demokratin? Vilka vägar finns att 
stärka inflytandemöjligheterna för personer med funktionshinder? 

• Vilka former av medborgardialog är att föredra; medborgarpaneler, frågestund i fullmäk-
tige, system för medborgarförslag, folkomröstningar, IT-demokratiska metoder, kommu-
nala opinionsundersökningar? Hur ska man se på perspektiv som betraktar medborgaren 
som kund i förhållande till olika kommunpolitiska verksamheter?  

Dem okratiska dilem m an i den kom m una la  sjä lvstyrelsen 
I föregående avsnitt behandlades kommundemokratins historiska utveckling och övergripande 
förutsättningar gällande både representativ demokrati och former för medborgarinflytande mellan 
valen. Vi ska i detta avsnitt fördjupa översikten, både teoretiskt och med praktiska illustrationer, 
runt ett antal dilemman som kommunforskningen lyft fram gällande reformer med att försöka 
stärka demokratin i det kommunalpolitiska arbetet. Sammantaget är det sex sådana dilemman 
som ska behandlas: 

A. Den kommunala självstyrelsens innebörd; mellan nationell och lokal demokrati 
B. Kommunen som förhandlings- eller opinionsbildningsarena 
C. Partipolitik mellan helhetsintresse och särintressen 
D. Kommundemokrati som maktbalansering I Politik kontra förvaltning. 
E. Kommundemokrati som maktbalansering II Fullmäktige kontra styrelsen 
F. Maktbalansering I+II=Demokratiutveckling med fullmäktigeberedningar utan facknämn-

der 
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Kommunal självstyrelse mellan nationell och lokal demokrati 
En första grundläggande dimension som ramar in villkoren för att utveckla kommundemokratin 
är kopplad till den kommunala självstyrelsens betydelse och utveckling. De konstitutionella ut-
gångspunkterna innebär att kommunerna kan ses som uttryck för det den svenska staten delege-
rat. Den kommunala självstyrelsen har alltid varit fixerad vid kommunernas relationer till staten. 
Tidigare talade man om speciallagsreglerad respektive kommunallagsreglerad kompetens, dvs, 
kommunernas verksamhet var definierad som ett uppdrag från staten.30 Även om vi idag kanske 
snarare talar om att kommunernas uppgifter ska skötas på den kommunala självstyrelsens grund 
är kommunerna i hög grad en sorts förlängd statsmakt och självstyrelsens betingelser är fortfa-
rande i hög grad relaterad till statsmakten. Det demokratiska ramverket i en kommun består där-
för både av ett nationellt sammanhang – rikspolitiken – och ett lokalt sammanhang – kommun-
politiken. Under lång tid har den kommunala självstyrelsen diskuterats i ljuset av ett s.k. kommu-
nalt samband, dvs. att rikspolitiken på olika sätt bör relateras till kommunpolitiken.31 Bärande 
delar i det kommunala sambandet har utgjorts av en gemensam valdag för riksdags- och kommu-
nalval och att de politiska partierna haft förmågan att exempelvis kanalisera kommunpolitikens 
problem och perspektiv till överväganden i riksdag och regering. En viktig roll har här också spe-
lats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utgjort något av en förhandlings- och på-
tryckarorganisation för kommunernas räkning i förhållande till den centrala statsmakten.  

Vi kunde i förra avsnittet i denna rapport notera att man begränsat folkinitiativet att hålla folk-
omröstningar endast till frågor som kommunen har kompetens att fatta beslut om. Det ligger na-
turligtvis en risk i att kommundemokratiskt utvecklingsarbete kan leda i skendemokratisk rikt-
ning om kommunmedborgare stimuleras att medverka i deltagardemokratiska aktiviteter i frågor 
som ligger utanför kommunens kompetens. Det är väl omvittnat i kommunalpolitisk praxis att 
kommunpolitiker ibland frestas att profilera politiska utspel i exempelvis fullmäktigedebatter i 
frågor som fullmäktige överhuvudtaget inte äger. Och det är i realiteten ofta svårt att dra en gräns 
mellan vad som är att betrakta som kommunens allmänna angelägenheter och det som inte är det. 
Kommunen är idag involverad i ett stort antal samhällsfrågor och alltfler av samhällsproblemen är 
sammansatta på ett sådant sätt att olika politikområden berörs. Några exempel; Självklart är det så 
att den statliga myndigheten Kriminalvården har uppgiften att i samhället minska enskilda perso-
ners återfall i brottslighet, samtidigt är Kriminalvårdens insatser i denna uppgift beroende av att 
kommunerna har möjlighet att stödja kriminalvården i att exempelvis underlätta för den enskilde 
att hitta en bostad och vid behov få stöd från socialtjänsten. Likaså förhåller det sig inom arbets-
marknadspolitiken. Här har Arbetsförmedlingen ett uppdrag från den centrala statsmakten att ta 
ett ansvar för att underlätta för personer att komma in på arbetsmarknaden. Men, även här är den 
ambitionen beroende av om kommunerna kan tillhandahålla exempelvis en bra infrastruktur och 
olika typer av utbildningsinsatser.  

Kommunernas relationer till statsmakten har under de senaste decennierna tveklöst blivit alltmer 
komplexa. Ett demokratiskt utvecklingsarbete kräver därmed stöd inte bara från sakkunniga ex-
perter inom olika fackområden som t.ex. utbildning, omsorg, miljö, teknik utan också från pro-
fessioner i kommunen med mer allmän kompetens, exempelvis från samhällsplanerare och 
kommunjurister. Det gäller att ha en öppenhet för vilka politiska frågor som ska behandlas på 
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den politiskt-demokratiska dagordningen och det finns anledning att i vart fall under initialske-
dena av en utvecklingsprocess bejaka både politikers och enskilda medborgares inspel – även om 
de vid en första anblick synes ligga långt utanför det kommunala kompetensområdet.  

Detta är då endast en bild (dvs. självstyrelse som en relationslogik med statsmakten) av hur den 
kommunala självstyrelsen gestaltats i den demokratipolitiska debatten. En annan bild, som fått 
allt större utrymme i analyser av den kommunala självstyrelsen under de senaste 20 åren, är att 
kommunerna stärkt sin självstyrelse genom att på olika sätt skapa nya resurser (inte bara från sta-
ten) och en ny maktbas genom att interagera med andra aktörer än just bara staten.32 Det gäller 
interaktion både i lokalsamhället och i flernivåsammanhang där kommunerna vidgat sina kontak-
tytor på region- eller länsnivå och även i internationella sammanhang, inte minst inom EU. Slut-
satsen är alltså att strategier för att stärka kommundemokratin inte enbart kan stanna inom den 
egna kommungränsen. Det innebär bland annat, och om vi tittar mer specifikt på Ängelholms 
demokratiutvecklingsarbete, att fullmäktiges beredningar bör ha blicken riktad inte bara mot de 
rådande förutsättningarna som givits av statsmakten utan också till frågor som är kopplade till ex-
empelvis det lokala näringslivet, till regionens utvecklingspolitik, till idéer som utgör en del av 
globala utvecklingsprojekt och till möjligheter att erhålla EU-stöd osv.  

Detta innebär också att de politiska partiernas lokalavdelningar bör hålla sig med vitala länkar och 
delta i partipolitiska aktiviteter på regional, nationell och global nivå. Överlag visar forskningen 
på att det existerar olika typer av trögheter i kommunernas engagemang i den typen av omvärlds-
kontakter. Forskningen visar också på olika typer av tillkortakommanden i hur de politiska parti-
erna agerar i ett flernivåpolitiskt system. Några sådana trögheter som noterats av forskarna är föl-
jande: 33 

• Kommunledningarna deltar allt oftare i olika omvärldsfora; t.ex. regionala arbetsgrupper, 
kommunalförbund, delregionala nätverk, i EU-grupperingar etc. Kommunledningen age-
rar ofta på ett tämligen "obundet mandat" i dessa sammanhang och det finns en svag för-
ankring av dessa aktiviteter i den egna kommunens organ.  

• De politiska partierna är inte helt samordnade internt när det gäller att driva en gemen-
sam kommunpolitisk hållning i relation till partiets regionfullmäktigegrupp 

• Partiernas företrädare i regionpolitiska sammanhang och i internationella nätverk är ofta 
svagt förankrade i förhållande till den egna partiorganisationens gräsrotsnivå. 

Kommunen som förhandlings- eller opinionsbildningsarena 
Den kommunala självstyrelsen vilar på en lång tradition av att bedriva samtal kring lokala frågor 
och att i god anda komma fram till samförståndslösningar. Detta har gällt från sockenstämmorna 
via inrättandet av kommuner enligt 1862 års kommunalförordningar och vidare framåt till da-
gens existerande samlingsregeringar i kommunstyrelsen. Sverige har hittills inte tillämpat parla-
mentarismens principer i kommunalpolitiken i den mening vi känner från regeringsmakten på 
central nivå. Samtliga partier, med en viss representation i fullmäktige, har också tagit plats i 
kommunstyrelsen. Även om det finns inslag av majoritetsstyre i dagens kommuner genom att en 
koalition av partier gör upp om att tillsätta ordförandeposter i styrelser/nämnder och tillsätta en 
majoritet av platser i nämnderna, präglas en stor del av det kommunpolitiska arbetet av samtal 
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och samförstånd över blockgränserna. Huvuddelen av det politiska arbetet i en kommun sker på 
grundval av en förhandlingskultur. I styrelser och nämnder har sammanträdena ofta varit stängda 
för allmänheten och överläggningarna mellan partiernas företrädare sker oftast i en tämligen prag-
matisk anda och med en gemensam vilja att hitta fungerande lösningar på de problem som be-
handlas.  

Kommunens vardagliga politiska processer har många likheter med hur utskottsbehandlingen 
sköts i den svenska riksdagen.34 Det är sakfrågeinriktat, det är ett givande och tagande och ofta 
nås kompromisser mellan olika uppfattningar. Det ligger naturligtvis en fördel i detta; ambit-
ionen är att åstadkomma resultat och hitta fungerande lösningar som har ett brett stöd, inte bara 
bland de politiska partierna, utan också bland kommunmedborgarna. Denna typ av förhandlings-
kultur, inte konfliktladdade beslutsprocesser där majoriteten beslutar, har av den norske statsveta-
ren Johan P. Olsen betecknats som "demokrati på svenska".35 Nackdelarna ur demokratisk syn-
punkt med en långt driven förhandlingskultur är ju dock att väljarna har svårt att utkräva ansvar 
eftersom de politiska skiljelinjerna tenderar att suddas ut. Varför ska jag alls gå och rösta eller en-
gagera mig politiskt då alla står för ungefär samma politik? Partiernas profilering av egna stånd-
punkter och ideologiska utgångspunkter har i hög grad varit tänkta att uttryckas exempelvis i 
samband med de offentliga debatterna i fullmäktige eller i samband med valkampanjer.  Den ty-
pen av opinionsbildningskultur, där partierna är aktiva i debatter, i medier och där konfliktladd-
ningen är hög, tenderar att i svensk samförståndsanda att få en relativt undanskymd plats och inte 
sällan betraktas den typen av agerande med nersättande omdömen som politiskt käbbel. Vi kan 
relatera förhandlingskultur med opinionsbildningskultur enligt nedanstående sammanställning: 

Tabell 8. Förhandlingskultur och opinionsbildningskultur. 

Förhandlingskultur Opinionsbildningskultur 
Syftar till att överbrygga konflikter Kontrasterar konflikter 
Slutenhet Öppenhet 
Resultatinriktad – praktisk Ideologisk – principiell 
Dialog/sakargument/samtal Debatt/retorik/votering 
Att lösa problem Att vinna anhängare och sympatier 

(Inspirerad av Sjölin & Jerneck 2003) 

  

Det är värt att i arbete med demokratiutveckling vara medveten om ovanstående uppdelning. Det 
finns viktiga demokrativärden representerade i båda perspektiven. I förhandlingskulturen finns 
värden som har med att respektera olika åsikter i det politiska samtalet, att försöka sträcka ut en 
hand för att nå fram till fungerande resultat och att bygga ömsesidiga förtroenden för politiker 
emellan och därigenom skapa tillit för att hantera framtida politiska utmaningar i det politiska 
systemet osv. I opinionsbildningskulturen finns värden som förhoppningsvis kan entusiasmera 
människor att ta ställning politiskt, att utveckla det politiska arbetet i långsiktiga visioner och bi-
dra till att förtydliga ansvarsutkrävandet i kommunpolitiken.  Den ena klarar sig inte utan det 
andra. Sjölin & Jerneck (2003) beskriver kommunpolitikerna i termer av att vara förhandlande 
demokrater. Man beskriver kommunpolitikernas uppgift på följande sätt: 
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Konkreta politiska förhandlingar måste normalt föras i slutna rum. Annars kan inte förhand-
lingsuppgörelser nås. Men som demokrat måste politikern söka debatt och öppenhet om de 
frågor förhandlingen gäller.36  

Kanske har dock detta förhandlingsperspektiv på kommunpolitikerna betraktas som ett demokra-
tiskt problem. Diskussionen om att stärka majoritetsinslagen (att komma bort från förhandlade 
samförståndslösningar) har präglat mycket av den kommundemokratiska debatten genom åren. I 
den senaste kommunallagsutredningen föreslås exempelvis att en försöksverksamhet ska initieras i 
vissa kommuner under 2017-2022 för att pröva ett system med förstärkt majoritetsstyre. Tanken 
är att skapa någon form av kommunparlamentarism (ungefär som regeringen i förhållande till 
riksdagen) och motiveringen av förslaget är att tydliggöra ansvarsutkrävandet.37 Vi vet inte i dags-
läget om riksdagen kommer att besluta att starta en sådan försöksverksamhet men man kan i varje 
enskild kommun fundera över hur de politiska partiernas ståndpunkter kan synliggöras inför väl-
jarna och vilka som är de viktigaste skiljelinjerna mellan de politiska partierna. Likaså har de poli-
tiska partierna, trots allt, en viktig pedagogisk uppgift att försvara inslagen av förhandlingskultur i 
kommunalpolitiken, både i relation till medierna (som inte alltid gillar förhandlingskulturens 
slutna beslutsrum) och till medborgarna.  

Partipolitik mellan det kommunala allmänintresset och lokala särintressen 
Det har i den kommunpolitiska forskningen ofta framställts som ett centralt dilemma i det kom-
munalpolitiska arbetet att balansera, å ena sidan, vikten av att hålla ett helhetsperspektiv gällande 
målbild, ekonomi och verksamhet och, å den andra, att vara lyhörd för olika krav och synpunkter 
som kommer från medborgarna. Det ligger i själva essensen i begreppet medborgarinflytande att 
beslutsfattarna ska vara öppna för förslag eller krav från kommunmedlemmarna. Samtidigt är det 
naturligtvis orimligt att tillgodose alla de önskemål som framförs. Den kommunpolitiska prakti-
ken präglas av att balansera ett sorts kommunalt allmänintresse mot ett stort antal (ofta behjär-
tansvärda) förslag från olika lokala särintressen. Traditionellt har uppgiften att fungera som kanal 
mellan medborgarnas förslag och det kommunala allmänintresset lagts på de politiska partierna. 
Partierna är tänkta att dels samla medborgare för aktiviteter inom partierna (som partimedlem-
skap) och dels som ett sorts känselspröt ute i samhället för att föra fram olika typer av medborgar-
förslag och opinioner i lokalsamhället.  

Vi kunde i tidigare avsnitt konstatera att de politiska partierna tappat medlemmar och även akti-
vitetsnivåer. Partiernas funktion att kanalisera medborgarinflytande har därmed försvagats och 
forskning visar även att andra typer av kanaler kommit att fylla den lucka som uppstått när parti-
erna tappat kraft. Även om forskningen om detta inte förefaller vara särskilt omfattande kan note-
ras att en växande flora av intressegrupper befolkar kommunens omgivning i syfte att påverka 
kommunens politik i olika avseenden. Det gäller exempelvis olika typer av klientorganisationer 
inom omsorgssektorn, nya sociala rörelser, nya typer av lobbyister (för friskolor, evenemang, krea-
tiva näringar), allt fler ekonomiska intressenter (fastighetsägare, byggare, vårdföretag, konsulter) 
och dessutom har kommunen att förhålla sig till allt fler tillfälliga opinionsgrupper (exempelvis 
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grupper som vill bevara en skola, eller aktioner kopplade till trafikförsörjning, miljöfrågor, byut-
veckling etc.). Till denna bild ska läggas ökande aktiviteter i sociala medier som försöker hävda 
specifika frågor och intressen.   

Det är en inte allt för djärv slutsats att säga att de politiska partierna idag endast är en bland flera 
andra organisationer i lokalsamhället som utgör kanal för medborgarinflytande. Man kanske dock 
kan säga att de politiska partierna fortfarande har uppgiften att samordna och väga in ett helhets-
intresse när politiska beslut ska fattats i det kommunala systemet. De lokala partiorganisationerna 
ska inte bara formulera kommunpolitiska handlingsprogram (att gå till val på) men också att un-
der mandatperioderna ha en roll att stödja dess företrädare i kommunpolitiken så att de är sam-
ordnade och därmed bidrar till att skapa ett allmänintresse visavi alla intressenter med specifika 
krav som pockar på uppmärksamhet i kommunalpolitiken.38  

Frågan om medborgarinflytande i detta sammanhang kan knytas till den idag mycket omfattande 
forskningen om politisk styrning i nätverk.39 Kommunerna befinner sig i ett kontinuerligt sam-
spel mellan aktörer både i det egna lokalsamhället och i andra sammanhang, inte minst i förhål-
lande till den regionala utvecklingspolitiken och till politiska processer med koppling till EU. 
Kommunerna är länkade till ett stort antal, mer eller mindre formaliserade, nätverk och de frågor 
som hanteras i dessa nätverk kan karakteriseras som komplexa (det kan gälla infrastrukturfrågor i 
ett regionalt sammanhang, hantering av miljöproblem, kvalitetsarbete i skolan, lokalisering av fö-
retagsetableringar, flyktingintegration, finansieringslösningar för nyinvesteringar osv.). Det har i 
senare års forskning blivit vanligt att tala om kommunernas uppdrag att hantera ett växande antal 
s.k. wicked problems, dvs. politiska frågor som är synnerligen svårlösta då de innefattar en sam-
mansatt problembild och där förutsättningarna att hitta framkomstvägar ständigt förändras.40 Ex-
empel utgörs av hur man ska komma åt social segregering och hälsa i olika bostadsområden, att 
tillgodose vårdbehov för äldre med krympande budgetunderlag, avfolkning av landsbygder och 
åtgärder för minskad klimatpåverkan.  

Ambitionen att satsa på demokratiförnyelse bör mot denna bakgrund väga in att det faktiskt inte 
utgör ett quick fix att vara politiskt aktiv. Politiskt arbete är idag svårhanterligt, tidskrävande, 
mångfasetterat och som innefattar behov av att hantera breda kontaktnät. De klassiska argumen-
ten för att stärka den representativa demokratimodellen med kompletterande demokratiinstru-
ment som lyfter in medborgarinflytande och deltagande synes mer angelägna en någonsin tidigare 
samtidigt som det blivit en allt mer grannlaga uppgift att utveckla medborgarnas deltagande i den 
typen av komplexa frågeställningar. De senaste årens demokratiutvecklingsarbete i kommunerna 
har, vågar jag påstå, fått en delvis ny inriktning där det komplexa i samhällsutvecklingen sätts i 
fokus. Demokratiutveckling kan inte ses isolerat från andra förhållanden i samhällslivet såsom 
hälsofaktorer, socialt utanförskap, ekologi, jämställdhet, teknikutveckling osv. Ett exempel kan 
hämtas från Malmö stad och arbetet inom den s.k. Malmökommissionen:  

Malmökommissionens arbete, som initierades av Malmö stad 2010, var en politiskt oberoende 
kommission (bestående av både praktiker och forskare) för att ta fram åtgärder för att på sikt 
minska hälsoskillnaderna mellan Malmö stads olika områden genom att angripa de bakomlig-
gande orsakerna till hälsoproblemen. Målet med kommissionen var att ge beslutsfattarna i Malmö 
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ett underlag med vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska ojäm-
likheten i hälsa i Malmö. Kännetecknande för de principiella utgångspunkter som formulerades 
av Malmökommissionen handlade om att försöka angripa dessa ojämlikheter med hjälp av ett 
helhetsperspektiv. Det var väsentligt att engagera medborgargrupper, politiska partier, sociala rö-
relser, näringsliv, myndigheter för att på sikt bygga institutioner med kapacitet att åtgärda ett 
mycket komplext samhällsproblem.41 Malmökommissionen arbetade också med den startegiska 
utgångspunkten att kommuner och myndigheter förändrar sina arbetssätt så att stuprörstänkan-
det minskar och att man utgår från samhällsproblem, inte sektorsfrågor i förändringsarbetet. En 
annan strategisk faktor var att forskning och utbildningsinsatser skulle integreras i utvecklingsar-
betet. Forskningen kunde bidra med flervetenskaplig kompetens, dvs. olika vetenskapsfält bidrog 
med kunskaper och analysstöd i strategiarbetet. Hälsofrågorna i Malmö stad kräver vad man 
skulle kunna kalla sammansatt kunskap från många olika håll; flervetenskap, bildningsperspektiv, 
sociala rörelser, teknologi osv. En viktig del i att arbeta med sammansatt kunskap för förändring 
utgörs av att stärka enskilda människors delaktighet i samhällsutvecklingen vilket ger ytterligare 
tyngd och betydelse åt kommunernas arbete med demokratiutveckling. 

Kommundemokrati som maktbalansering I; Politik kontra förvaltning 
I den tillbakablickande beskrivningen i avsnitt två i denna rapport kunde vi notera att kommu-
nerna förändrades på ett djupgående sätt genom kommunsammanläggningsreformerna på 1950- 
och 60-talen då de politiskt förtroendevalda i stor utsträckning kom att ersättas med tjänsteperso-
ner. Kommunerna omvandlades från att ha varit lekmannastyrda till att bli professionsstyrda. Un-
der perioden strax före den senaste stora kommunsammanläggningen år 1970, när kommunernas 
välfärdsåtaganden växte snabbt kom behovet av professionellt stöd i den kommunala organisat-
ionen att öka. I en analys av kommunernas utveckling i Halland fick jag i en intervju med en av 
de ledande politikerna i en tidigare landsortskommun berättat för mig att när man på 1960-talet 
skulle starta det första dagiset i kommunen var det de två ledande politikerna – en socialdemokrat 
och en centerpartist – som hade hela ansvaret för detta. Man satt hemma vid köksbordet och pla-
nerade i vilket hus dagiset skulle öppna, man åkte till IKEA och inhandlade möbler/inredning, 
man skötte anställningen av dagispersonal och man fortsatte även efter det att dagiset kom igång 
att sörja för olika verksamhetsfrågor. De förtroendevalda hade ofta vid denna tid ansvaret för 
samtliga moment i policyprocessen, från initiativ till genomförande av de kommunala uppgif-
terna.42 

Med kommunsammanläggningarna växte behoven av specialiserad kompetens i välfärdsåtagan-
dena (pedagogik, omsorg, socialvård, plankompetens) vilket innebar att de förtroendevalda fick 
en ny roll. Så småningom avgränsas det politiska uppdraget till att vara beslutsfattare medan både 
beredning före beslut och implementering efter beslut kom att skötas av tjänstepersoner. Politi-
kerna gavs dock viktiga uppgifter i att prioritera kommunens medborgarkontakter och att bedriva 
lokalt partiarbete för att förankra kommunpolitiken på medborgarnivå och att stärka rekryterings-
underlaget för att få fram nya förtroendevalda osv.43 Man kan lite enkelt uttryckt säga att debat-
ten om gränsdragningen mellan politik och förvaltning varit intensiv alltsedan 1970-talet. I vissa 
perioder har man lyft fram politikens betydelse i policyprocessen som avgörande för att motverka 
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långtgående expertstyre och byråkratisering. Under andra perioder, exempelvis i samband med att 
beställar- och utförarmodeller lanserades, ansågs mest lämpade att inneha mer renodlade eller spe-
cificerade roller. Det bör väl dock sägas att kommunallagen bygger på principen att de förtroen-
devalda fattar beslut kollektivt och även har ett kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda 
har det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och det är också de förtroendevalda 
som styr förvaltningen.44  

Forskningen på området har tämligen entydigt visat att tjänstepersonerna skaffat sig en allt star-
kare ställning i kommunpolitiken. Detta gäller i all synnerhet i relation till fritidspolitikernas 
makt.45 När det gäller de heltids- och deltidsarvoderade politikerna är inte relationerna lika enty-
diga. Här har en del forskare kunnat visa att de arvoderade politikerna tenderar att arbeta i en viss 
intressegemenskap eller i symbios med tjänstepersonerna.46 I de många utredningar av kommun-
demokratin och den kommunala självstyrelsens utformning som genomförts sedan dess har denna 
debatt kretsat kring tre huvudsakliga ståndpunkter:47  

1. Politikens suveränitet. Denna tar fasta på kommunallagens grundläggande principer. In-
nebörden av den kommunala självstyrelsens principer innebär att de förtroendevalda poli-
tikerna äger suverän makt att styra över den kommunala förvaltningen i stort som smått. 
Politikerna är ansvariga inför kommuninvånarna i allmänna val och äger makt att be-
stämma över ansvarsfördelning, organisation och verksamheter i kommunen.  
 

2. Maktdelning mellan politik och förvaltning. De förtroendevaldas uppgift bör, på ett 
formaliserat och tydligt sätt (bl.a. i delegationsordning, organisationsbeskrivningar), skil-
jas från förvaltningsuppgifter. Politikerna bör, mer eller mindre, förbjudas att lägga sig i 
detaljfrågor i den kommunala organisationen och avhålla sig från att ha egna kontakter 
med personalen i olika kommunala verksamheter. Politikerna ska enligt detta synsätt fun-
gera som medborgarnas företrädare i förhållande till den kommunala service-, planerings- 
och omsorgsproduktionen. Kommunen kan i detta perspektiv sägas upprätthålla en för-
valtningspolitisk dualism ungefär i enlighet med hur man inom statlig verksamhet skiljer 
på politiska beslut och förvaltningsuppgifter. Politik är en sak, förvaltning en annan.  
 

3. Dialog och ömsesidighet mellan politik och förvaltning. En tredje ståndpunkt, som 
dykt upp då och då i debatten, betonar samförstånd och konsensustänkande mellan poli-
tiker och tjänstepersoner. Det är varken önskvärt eller möjligt att specificera en tydlig-
gjord maktdelning utan politik och förvaltning tillför olika kvaliteter i den kommunala 
verksamheten. Politikerna kan exempelvis lämna värdefulla inspel till olika utrednings-
uppdrag som tjänstemännen bereder (man kan exempelvis låta politiker själva få ett be-
redningsansvar för vissa frågor) och det finns anledning att låta politiker vinna djupare 
förståelse för den kommunala verksamheten genom att interagera med personal och bru-
kare i olika avseenden. 
 

                                                 

44 SOU 2015:24 
45 Bäck 2000, Montin 2004. 
46 Norell 1989, Hagevi 1999, Nilsson 2001, Bergström m.fl. 2003,  
47 För en översikt, se Montin & Granberg 2013 
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Det är förmodligen en avgörande fråga i allt demokratiseringsarbete i en kommun att klarlägga de 
principer som bör prägla relationen mellan politiker och tjänstepersoner i det kommunala arbetet. 
I Ängelholms kommun utgör exempelvis ett av målen med demokratiutvecklingsarbetet att kom-
munfullmäktige ska ta ett större ansvar för långsiktiga strategier (bl.a. genom fullmäktigebered-
ningar). Tanken är att verkställigheten av de politiska strategierna ska skötas av kommunstyrelsen 
och kommunens två huvudnämnder (med förtroendevalda) – Välfärdsnämnden och Myndighets-
nämnden. Det innebär att det finns olika typer av relationslogiker mellan politiker och tjänste-
personer, dels på den strategiska nivån och dels på verkställighetsnivån. Bilden kompliceras så 
också av kommunsstyrelsens arbetsgrupper. Det finns tre arbetsgrupper (med ansvar för olika sak-
fält), bestående av politiker ur kommunstyrelsen med uppgift att diskutera och bereda kommun-
styrelsens kommande ärenden. Även i denna del uppstår sannolikt en delvis ny relationslogik mel-
lan politik och förvaltning. 

Ängelholms kommuns utvecklingsarbete fångar därmed in en trend som noterats av kommun-
forskarna och som beskrivits med uttryckt som avsektorisering och nämndsavveckling.48 Relat-
ionen mellan politiker och tjänstepersoner har i de svenska kommunerna (sedan kommunsam-
manläggningarna) utformats i att det till kommunens politiskt valda styrelser och nämnder kopp-
lats förvaltningskontor där den anställda kompetensen med många olika tjänstekategorier tagit 
plats. Till kommunstyrelsen har det funnits ett kommunledningskontor, till utbildningsnämnden 
en utbildningsförvaltning, till kulturnämnden en kulturförvaltning osv. Kommunen har i hög 
grad fungerat som en sektorsorganisation, ofta med väl utmejslade stuprör. I takt med kommu-
nallagsförändringar har denna organisationsstruktur, som på 1970- och 80-talen fanns i samtliga 
kommuner, kommit att lösas upp. Kommunerna har givits en allt större frihet att forma sin 
nämnds- och förvaltningsstruktur på ett självständigt sätt. Den dominerande trenden har varit att 
antalet sektorsnämnder minskat liksom sektorsorienteringen i den kommunala organisationen. 
Utvecklingen har inneburit att nutida nämnder fått kommunövergripande eller generella upp-
drag. I en del fall har man kombinerat övergripande nämndstyper med myndighetsnämnder som 
fått ansvar för kommunens myndighetsutövning inom olika områden.49 

Orsaken till att kommunerna kommit att avsektoriserats är att styrningstrenden talat om behovet 
av samordning och att det i kommunerna uppstått starka intressegrupperingar inom respektive 
sektorsområde. Kommunerna hade en period då starka sektorspartier, dvs. att nämndssamman-
hållningen runt exempelvis skolfrågor blev till "skolpartiet" (socialnämndspartiet, fritidspartiet, 
kulturpartiet) som ofta agerade samfällt mot kommunsstyrelsen i samband med budgetarbetet. 
Konflikterna mellan partierna blev i en del kommuner till och med mindre än konflikter mellan 
politiker från olika sektorsområden.  

I avsektoriseringen lurar dock ett antal demokratiska fallgropar som har bäring på maktrelation-
erna mellan politiker och tjänstepersoner. Med avvecklingen av sektorsnämnder minskade inte 
bara antalet politiker utan kan även innebära att de politiker som befolkar kommunstyrelsen re-
spektive de generaliserade nämnderna fått fler frågor att hantera. Eller som ett par av kommun-
forskarna uttrycker det; allt färre politiker får ansvar för allt fler frågor.50 Mängden uppgifter ökar 

                                                 

48 Karlsson & Gilljam 2015. 
49 Se Karlsson m.fl. 2009, Siverbo m.fl. 2009. 
50 Karlsson & Gilljam 2015, s. 476. 
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så pass mycket att politikerna kan komma att överlåta fler beslutsbefogenheter på tjänsteperso-
nerna. En annan effekt av avsektoriseringen beskrivs av dessa kommunforskare på följande sätt: 

Sektorspecialister kan förvisso uppfattas som potentiella särintressen sett med kommunled-
ningens ögon, men de bär också med sig kunskap och engagemang i sina hjärtefrågor. Sådana 
kompetenser är svåra att ersätta. Beslutsfattande politiker riskerar med detta att hamna i ett 
kunskapsunderläge i förhållande till tjänstemännen. 51 

Avsektoriseringens tid synes kanske vara förbi. En del iakttagelser visar att det under senare år del-
vis skett en återsektorisering. En sådan tendens kan avläsas bland annat i att en del kommuner in-
rättat s.k. exekutiva utskott till kommunstyrelsen med uppgift att svara för viktiga sektorsfrågor i 
kommunen.52   

Kommundemokrati som maktbalansering II; Fullmäktige kontra styrelsen 
På Ängelholms kommuns hemsida kan man läsa följande om kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, förenklat kan det kallas för 
"kommunens riksdag". Det är här som de politiska målen för den kommunala verksamheten 
bestäms.53 

Det som sägs på hemsidan, dvs. att kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kom-
munen, speglar naturligtvis kommunfullmäktiges formella ställning som enda organ i kommunen 
som är direktvalt av medborgarna och bär upp stadganden i regeringsformen (RF 1:7) att beslu-
tanderätten i kommunen utövas av valda församlingar. Men, hur förhåller det sig egentligen i 
praktiken? Är det verkligen fullmäktige som fattar de viktigaste och avgörande målsättningsbeslu-
ten i kommunen? Även detta är en fråga som varit omdebatterad och väl beforskad under lång 
tid. Det typiska för debatten om fullmäktiges makt i den kommunala organisationen är att vi här 
har att göra med ett organ som visserligen har en formellt sett betydande roll, men som i prak-
tiska avseenden förpassats till att vara ett s.k. transportkompani för att driva igenom kommunsty-
relsens förslag. Debatterna i fullmäktige har betraktats som en sorts charader där företrädare för 
de politiska partierna debatterat frågor som alla inblandade parter vet redan avgjorts i bered-
ningen av besluten i kommunstyrelsen och i nämnderna. Den dominerande bilden som tecknats 
av kommunforskarna utgörs av ett fullmäktige utan reellt inflytande.54 

Frågan om fullmäktiges maktlöshet har uppmärksammats inte bara av forskarna utan även av 
olika utredningar kring demokrati och organisationsutveckling i kommunerna.55 Det är två typer 
av problem som uppmärksammats i reformarbetet för att stärka fullmäktiges reella roll i kom-
munpolitiken. Dels att introducera specifika instrument för att hävda fullmäktiges ställning i re-
lation till den beredande processen runt kommunstyrelsen, dels att problematisera fritidspolitiker-
nas inflytande i relation till de heltids- och deltidsarvoderade politikerna i kommunen.56 Låt oss 

                                                 

51 Karlsson & Gilljam 2015, s. 476. 
52 Karlsson & Gilljam 2015, s. 477. 
53 Se länk (från 2016-03-11):  http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Kommunens-organisation/Kommunfull-
maktige/ 
54 Se t.ex. Montin & Granberg 2013, Erlingsson & Wänström 2015. 
55 Se SOU 2000:1, SOU 2001:48, SOU 2016:5) 
56 Jfr Erlingsson & Wänström 2015. 
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fördjupa oss något ytterligare i dessa problem då de båda har uppenbar relevans för demokratiut-
vecklingsarbetet i Ängelholms kommun.  

I likhet med reformarbetet i Ängelholms kommun har det även på andra håll och under lång tid 
bedrivits reformarbete för att med olika instrument stärka fullmäktiges roll i kommunalpolitiken. 
Listan på sådana åtgärder kan göras lång, men det har handlat om att exempelvis hålla fullmäkti-
gemöten på olika orter i kommunen, om att hålla allmänhetens frågestunder i fullmäktige, om att 
introducera fullmäktigeberedningar, om att att förändra kommunens nämnds- och berednings-
struktur, om att satsa på informationsinsatser (webbsändningar, presskonferenser, sociala medier 
etc.) och om att stärka rollen för fullmäktiges ordförande. Den allmänna bilden, som lämnats av 
utvärderande forskare, är något nerslående. Det har varit svårt att förändra situationen och full-
mäktige har ofta stannat kvar i rollen som kommunstyrelsens transportkompani.57 En del av för-
klaringen bakom att dessa reformambitioner haft svårigheter att nå sina mål bottnar i att de hel-
tids- och deltidsarvoderade politikerna i styrelser och nämnder har ett stort övertag i förhållande 
till fritidspolitikerna i kommunfullmäktige.58 Likaså är kommunens tjänstepersoner och expertis-
funktioner helt och hållet knutna till kommunstyrelsen och nämndsorganisationen.  

Lite förenklat uttryckt ställs fritidspolitiker mot kommunens elitskikt. Fritidspolitikerna har ett 
betydande underläge gällande tid, kunskaper, erfarenheter, information och kontaktnät jämfört 
med både kommunråden och förvaltningspersonalen. Även om denna fråga varit svagt beforskad 
synes det som om att denna klyfta mellan politikens fotfolk och kommuneliten vuxit under se-
nare år. Detta beror i sin tur på att den kommunpolitiska dagordningen blivit allt mer krävande i 
form av växande ärendemängder, komplexa politiska problem och allt fler av interorganisatoriska 
nätverk att förhålla sig till. Om du inte kan syssla med kommunpolitik på hel- eller deltid är det 
kort sagt svårt att hänga med. Den relativt stora andelen kommunpolitiker (bl.a. i fullmäktige) 
som hoppar av sina politiska uppdrag i förtid bottnar också, åtminstone delvis, i att man finner 
det en smula meningslöst att arbeta i kommunfullmäktige (som ju är kommunens högsta beslu-
tande organ) när alla frågor redan avgjorts i den tidigare beredningen i kommunstyrelse och för-
valtningsorganisation.59  

Vi kan alltså konstatera att satsningar på en stärkt demokratisk funktion för fullmäktige (som ex-
empelvis Ängelholms kommuns fullmäktigeberedningar är tänkta att ha) har varit svåra att för-
verkliga. De politiker och enskilda medborgare som engagerats i demokratiutvecklingsarbete 
kopplat till kommunfullmäktige har befunnit sig i ett betydande underläge i förhållande till den 
mer etablerade och erfarna skaran av heltids- och deltidsarvoderade politiker i kommunstyrelsen. 
De forskare som analyserat detta förhållande har dessutom kunnat konstatera att gapet mellan fri-
tidspolitiker med mindre tunga uppdrag och kommunstyrelsepolitiker förefaller öka. En ambition 
i den typen av demokratiutvecklingsarbete bör då riktas mot att på olika sätt täppa till detta gap. 
Det kan handla om att väsentligen stärka möjligheterna (befogenheter och resurser) för politiker i 
fullmäktigeberedningarna, men kanske också om att introducera rotationssystem på uppdragen i 
kommunstyrelsen, om medvetna satsningar på att bredda den sociala representativiteten i kom-

                                                 

57 Se Bäck 2000, Montin 2006. 
58 Se även Karlsson & Gilljam 2015, Bäck 2000. 
59 Bäck 2000, Erlingsson 2008, Erlingsson & Wänström 2015. 
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munstyrelsekretsen (som ofta kännetecknas av social homogenitet med tyngdpunkt lagd på me-
delålders män med svenskklingande efternamn) och om att skapa en ökad öppenhet i kommun-
styrelsens beredningsarbete.  

Maktbalansering I+II= Demokratiutveckling med fullmäktigeberedningar utan facknämnder  
En viktig ambition i Ängelholms kommuns demokratiutvecklingsarbete har varit att balansera 
både relationen mellan politik och förvaltning (Maktbalansering I) och mellan fullmäktige och 
kommunstyrelse (Maktbalansering II). Det kan i detta sammanhang vara värt att lyfta in en del 
studier som genomförts i kommuner som satsat på en organisationsmodell kallad BUF-modellen; 
Beredningar Utan Facknämnder. Denna modell, som Ängelholms kommuns nya politiska organi-
sation är en variant av, innefattar just en sådan ambition att balansera både dimension I och II 
som behandlats i de två föregående avsnitten. BUF-modellen handlar om att stärka det partipoli-
tiska arbetet på strategisk nivå genom att knyta särskilda beredningar till kommunfullmäktige och 
att samtidigt avveckla facknämnderna. Syftet är att utveckla de demokratiska arbetsformerna, att 
föryngra politikerkåren, att stärka medborgardialogen, att öka fullmäktiges reella makt samt att 
bidra till öka helhetssynen i det kommunalpolitiska arbetet.60  

I en rapport författad av Sven Siverbo m.fl. har man utvärderat i vilken mån BUF-modellen, 
såsom den tillämpats i Kungälvs, Lerums och Götene kommuner, lyckats i dess demokratimässiga 
ambitioner.  Den forskning Siverbo med kollegor har bedrivit rörande BUF-modellen har så pass 
stor relevans för Ängelholms utvecklingsarbete att det är motiverat att i det följande återge de vik-
tigaste resultaten av denna forskning.61  

I rapporten ställs fyra huvudfrågor: 

1. Hur bidrar det nya sättet att organisera (borttagande av facknämnder + införande av be-
redningar kopplade till fullmäktige) till att medborgarnas uppfattningar avspeglas i det 
politiska beslutsfattandet? 

2. Hur bidrar det nya sättet att organisera till att öka politikernas inflytande över verksam-
heten? 

3. Hur utvecklas det ur demokratisynvinkel viktigaste organet kommunfullmäktige? 
4. Leder den nya organisationen till att större helhetssyn anläggs på den kommunala verk-

samheten? 
Låt oss kortfattat få sammanfatta de viktigaste slutsatserna i rapporten. När det gäller den första 
frågan − hur bidrar det nya sättet att organisera kommunen till att medborgarnas uppfattningar av-
speglas i det politiska beslutsfattandet −  noteras att det i kommunerna med BUF-organisation görs 
betydande ansträngningar för att åstadkomma en starkare medborgardialog och för att ta tillvara 
hur medborgarna vill forma utvecklingen i kommunen. Problemet är att dessa ansträngningar 
inte lett till ett önskvärt resultat. Forskarna konstaterar att de metoder som används i studerade 
kommunerna inte varit de rätta, alternativt att medborgarna varken vill eller kan delta i större ut-
sträckning än vad som traditionellt varit fallet. En annan tänkbar förklaring att man haft svårig-
heter att utveckla medborgarkontakterna är att det trots alla goda intentioner likväl aldrig utgjort 
en prioriterad fråga bland politikerna i kommunerna. Siverbo m.fl. konstaterar att om man ska 

                                                 

60 Se Siverbo m.fl. 2009. 
61 För en utförlig beskrivning rekommenderas den intresserade att läsa hela rapporten, Siverbo m.fl. 2009. 



 

 

 

37 

 

lyckas med ambitionen at utveckla medborgardialogen krävs en attitydförändring. Det är helt av-
görande för att nå resultat rörande medborgarkontakterna att de förtroendevalda verkligen tycker 
att det detta är en viktig fråga. 

Den andra frågan − hur bidrar det nya sättet att organisera till att öka politikernas inflytande över 
verksamheten − visar även den på resultat som är relevant för utvecklingsarbetet i Ängelholm. 
Forskarna noterar att introduktionen av en BUF-organisation tycks förändra relationen mellan 
politik och förvaltning både på strategisk nivå och på genomförandenivå. Forskarna säger förvisso 
att förändringen burit med sig komplexa maktförskjutningar som är svåra att värdera, men att det 
tycks förhålla sig så att det inflytande som så att säga frigörs när facknämnderna avvecklas förefal-
ler fördelas mellan kommunstyrelsen och förvaltningen. Kommunstyrelsen klarar inte av att ta 
över alla facknämndernas uppgifter, vilket resulterar i att man delegerar ett växande antal ärenden 
till förvaltningen. Samtidigt med detta tycks politikens styrkraft ändock öka genom att kommun-
styrelserna med de ökande inslagen av helhetsbedömningar enklare kan föra ut sin politik. Fors-
karna noterar även i detta sammanhang att förvaltningarna med den nya organisationen fått 
mindre möjligheter att spela ut olika politiska instanser mot varandra. Politikerna förlorar möjlig-
heten att detaljstyra förvaltningen och styrningen fokuseras allt mer mot övergripande styrning. I 
rapporten konstateras: 

I den mån kommunstyrelserna på ett framgångsrikt sätt lyckas utveckla målstyrningen kan 
det leda till att politiken via kommunstyrelserna börjar påverka rätt saker; inflytandet över 
detaljer minskar men inflytandet över väsentligheter ökar.62 

En viktig slutsats är dessutom att de förtroendevalda har givits ett nytt sätt att utöva inflytande 
över den politiska dagordningen genom beredningarnas självständiga ansvar att formulera och be-
reda framtida strategier i kommunen utan att vara allt för hårt styrda av förvaltningen. Vad som 
dock är helt avgörande för beredningarnas ställning är att man kan styra kommunstyrelsepoliti-
kerna så att de strategiformuleringar som tagits fram i beredningarna tas om hand och förverkligas 
i den kommunala organisationen. Beredningarnas arbete får alltså inte stanna vid att bli välformu-
lerade skrivbordsprodukter. Beredningarnas makt måste säkras så att inte den strategiska nivån 
hamnar på ett symbolplan. I denna del kan man anknyta till tidigare resonemang i denna rapport 
som handlar om att stärka fritidspolitikernas position (som befolkar beredningarna) i förhållande 
till heltids/deltidsengagerade politiker i kommunstyrelsen (och den professionaliserade förvalt-
ningen runt kommunstyrelsen). 

Den tredje frågan − hur har kommunfullmäktiges roll, ur demokratisynpunkt, kommit att förändras 
− synes erfarenheterna i de studerade kommunerna gått i tydligt positiv riktning. Ännu återstår 
mycket arbete innan alla ambitioner uppnåtts gällande demokratiförnyelsen i fullmäktige med 
forskarna kan visa på flera positiva inslag. Debatterna har blivit både fler och intressantare och 
mycket talar för att fullmäktige stärkt sina positioner och det reella inflytandet i den kommunala 
organisationen. Denna positiva utveckling har kunnat noteras utan att fullmäktiges beredningar 
ännu hunnit fått tillräcklig stadga och kontinuitet. När väl detta skett kan fullmäktiges demokra-
tiska roll och uppgifter komma att utvecklas än mer. 
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Avslutningsvis något om den fjärde frågan; Leder den nya organisationen till att större helhetssyn an-
läggs på den kommunala verksamheten? Forskarna är här tämligen eniga i att effekterna av en orga-
nisering enligt modellen beredningar utan facknämnder bidrar till att skapa helhetssyn och bättre 
samordning i den kommunala organisationen. Dock görs den reservationen att utvecklingen gäl-
lande ökande helhetssyn inte haft samma tydliga effekt för det strategiska arbetet. Fullmäktiges 
beredningar, som sitter på den strategiska funktionen, har ägnat uppmärksamhet åt strategiska 
frågor inom givna ansvarsområden och därmed inte alltid kunnat arbeta med ett helhetsperspek-
tiv. Det återstår därmed en del att göra i samordning mellan beredningarna för att lyfta ett lång-
siktigt och översiktligt sammanhang i beredningsarbetet.  

Diskussionspunkter; Ängelholms kommun 
• Stämmer bilden som ges i forskningen att kommunledningens omvärldskontakter (t.ex. i 

relation till regionen) är svagt förankrade i kommunens egna organ? 
• Vilka svårigheter finns för de politiska partierna i att samordna sina lokalpolitiska strate-

gier med partiets ståndpunkter på regional respektive nationell nivå? 
• Vilka demokratiska utmaningar ligger i kommunens arbete ned internationella frågor? 
• På vilka sätt synliggörs de partipolitiska skiljelinjerna i kommunpolitiken i Ängelholm?  
• Är den förhandlingskultur som bärs upp av beredningsarbetet i både kommunstyrelsen 

och i fullmäktigeberedningarna allt för stark i förhållande till behovet av kommunalpoli-
tisk opinionsbildning? 

• Vilka demokratiska utmaningar ligger i att en växande mängd politiska frågor hanteras i 
nätverk och ofta under en betydande komplexitet? 

• Vad kan man se för initiala tendenser när det gäller relationerna mellan politik och för-
valtning i Ängelholms demokratiutvecklingsarbete? Hur förändras relationen mellan poli-
tiker och tjänstepersoner i kommunstyrelsens arbetsformer med arbetsgrupper, i de nya 
avsektoriserade nämnderna och i fullmäktiges beredningar? 

• Hur upplevs situationen i Ängelholms kommun rörande relationen mellan, å ena sidan, 
fritidspolitiker och, å den andra, de heltids- och deltidsengagerade politikerna i kommun-
styrelsen (och bland nämndspresidieledamöterna)?  

• Hur förhåller det sig så långt i Ängelholms kommun när det gäller den nya politiska orga-
nisationen; 
- upplever ni att alla förtroendevalda är helhjärtat positiva till att stärka medborgardialogen? 
- upplever ni att politikerna i kommunstyrelsen kommit att delegera allt fler detaljfrågor  
  till förvaltningen och att man kunnat ägna mer uppmärksamhet än tidigare åt de allra 
  viktigaste frågorna i kommunalpolitiken? 
- hur upplever ni att fullmäktigeberedningarnas förslag tagits emot av kommunstyrelsen; 
  riskerar de att bli till enbart skrivbordsprodukter eller kan man se att strategierna om- 
  satts i praktisk politik? 
- hur upplever ni att fullmäktigedebatterna har förändrats med den nya organisationen? 
- finns det en risk att beredningarnas strategiarbete är svagt kopplade till ett helhets- 
  perspektiv på kommunens utveckling i stort? 
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Avslutande reflektion 
Syftet med denna översikt är att skapa ett samlat underlag för diskussion och lärandeprocesser i 
demokratiutvecklingsarbetet i Ängelholms kommun. Översikten visar att demokratiutveckling är 
komplext och forskningen är inte alltid entydig som vägvisare. Tidigare forskning och samhällsve-
tenskaplig analys kan i bästa fall bidra till att öka förståelsen för de problem som ska hanteras och 
kan också bidra till att öka kvaliteten i den aktuella utvecklings- och lärandeprocessen. Forsk-
ningen kan dock inte skriva ut några enkla recept, men kan bidra till att kvalificera de svåra över-
väganden som ansvariga politiker måste göra.  

Det här materialet, som är framtaget i följeforskningens inledning, kommer att utgöra en del av 
underlaget till de lärandeaktiviteter som planeras i projektet. Tillsammans med de avrapporte-
ringar som forskargruppen kommer att ta fram, dvs. resultat från empiriska analyser i Ängelholm 
(bl.a. intervjuer och observationer), sammanförs teori och praktik. Vår förhoppning är att detta 
ska kunna ge ett värdefullt inspel och därmed förbättra måluppfyllelsen i Ängelholms kommuns 
demokratisatsning. Det är därmed viktigt att betona att vi välkomnar synpunkter på denna kun-
skapsöversikt; sannolikt finns det aspekter som är angelägna i demokratiutvecklingsarbetet, men 
som inte fått plats i översikten. Det kan också finnas aspekter i det som behandlas som är i behov 
av att nyanseras och kompletteras. Vi välkomnar alla synpunkter på denna översikt. Ambitionen 
är att lära sig mer. Hela ansatsen i detta projekt bygger på samverkan mellan forskning och prak-
tik. Forskningen kan befrukta det praktiska arbetet och praktiken tillför aspekter som forskningen 
förbisett.    
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Genomförda insatser 2016 kommunstyrelsens arbetsgrupper och de poli-
tiska beredningarna i Ängelholms kommun 

Författare: Jörgen Johansson & Ronny Severinsson 

1. Inledning 

1.1 E n ny politisk organisation i Ängelholm   
Den nya politiska organisationen i Ängelholms kommun, som implementeras under mandatperi-
oden 2015-2018, har som huvudsyfte att främja det demokratiska arbetet i kommunen och att 
öka samverkan och samarbete för kommuninvånarnas bästa. Kommunen har valt en organisato-
risk lösning som i huvudsak innebär följande: 

a) Inrättande av beredningar i fullmäktige för att stärka fullmäktiges demokratiska roll genom 
att låta fullmäktige få ansvar för kommunstrategiska frågor och visioner. Tanken är att 
uppgradera fullmäktiges roll genom att skapa en politisk utredningsorganisation där full-
mäktige ger uppdrag åt ett antal fasta respektive tillfälliga beredningar att göra nuläges- och 
omvärldsanalys, definiera ett önskat läge och ta fram förslag till strategier, visioner, planer. 
Beredningarna ska använda sig av medborgardialoger. 
   

b) Avveckling av facknämnder med tillhörande fackförvaltningar. Två nämnder bildas; Väl-
färdsnämnden som har det operativa ansvaret inom utbildningsområdet och delar av soci-
altjänsten (IFO, familjerätt, omsorg om funktionsnedsatta, psykiatri) och Myndighets-
nämnden med ansvar för myndighetsutövning inom samtliga verksamheter med undantag 
för myndighetsutövningsuppgifter som ligger på Välfärdsnämnden. 
 

c) Kommunstyrelsen övertar hela verkställighetsansvaret från de tidigare facknämnderna och 
samtidigt införs en politiskt förankrad beredning inom kommunstyrelsen bestående av tre 
arbetsgrupper. Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa fullmäktiges visioner, samt leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. 

Den nya politiska organisationen är alltså tänkt att utveckla kommundemokratin genom att pla-
cera ett större ansvar för övergripande strategier och visioner hos kommunfullmäktige och kon-
centrera verkställighetsuppgifterna på kommunstyrelsen. Tanken är inte bara att utveckla kom-
mundemokratin utan även att komma bort från sektorspolitiska stuprör eller en facknämndsbase-
rad kommunal organisation. Ängelholms kommun har för den nya politiska organisationen lagt 
fast följande kommundemokratiska målsättningar: 

• Att överlag främja och vitalisera det demokratiska arbetet i kommunen 

• Att utveckla den politiska debatten genom att låta kommunfullmäktige ta ett större 
ansvar för kommunens långsiktiga strategier 

• Att bidra till att stärka de politiska partiernas arbete i kommunpolitiska frågor 

• Att bidra till de politiska partiernas rekrytering av förtroendevalda 

• Att utveckla medborgardialogen och att stärka det demokratiska deltagandet i kom-
munpolitiska frågor. 
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1.2 Följeforskningsprojektets syfte och innehå ll 
Avsikten med följeforskningen är att skapa ett stöd för organisatoriskt lärande inom den nya poli-
tiska organisationen och den nya service- och utvecklingsorganisationen. Huvudmålet är att bi-
dra till att Ängelholms politiska organisation och service- och utvecklingsorganisation arbetar och 
skapar resultat i samstämmighet med den nya organisationens formulerade ambitioner och mål-
sättningar. Följeforskningsprojektet avgränsas till att fokusera på organisatoriskt innehåll och ar-
betsprocesser inom tre områden; 1) de Agila arenorna, 2) Kommunstyrelsens arbetsgrupper och 
de politiska beredningarna, och 3) Servicestödets funktion och samverkan med huvuduppdragen. 
Involverande av berörda och intressenter sker inom tjänstemanna- och politikerorganisationen, 
samt genom inkludering av kommunmedborgare. Följeforskningsdesignen utvecklas genom stu-
dier av pågående förändringsprocesser som sker i kommunen och innefattar följande moment: 

- Bygger på dokumentation och gemensam kunskapsbildning mellan forskarna och de perso-
ner som är involverade i processerna. 

- Utvecklar vetenskaplig kunskap som kvalitetssäkring av dokumenterade processer. 
- Bidrar till både individuellt- och organisatoriskt lärande i kommunorganisationen. 
- Genomförs i lärloopar med insamling av data, feedback, analys, gemensamma analyssemi-

narier och förslag till förbättringsåtgärder. 

I denna årsrapport behandlas forskningsprojektets fokusering mot kommunstyrelsens arbetsgrup-
per och de politiska beredningarna. Undersökningen av kommunstyrelsen och dess arbetsgrupper 
plus arbetet i fullmäktiges beredningar utgår från de ambitioner och målsättningar som lagts fast i 
samband med beslutet om att förändra den politiska organisationen i Ängelholms kommun. 
Undersökningen har för avsikt (enligt projektplanen) att uppmärksamma följande teman: 

Tema 1: Politikerroll i förändring. Fokus riktas mot hur politikerna dels i kommunstyrelsen 
(med dess arbetsgrupper) och dels i fullmäktiges beredningar uppfattar sin roll i olika avseenden. 
Vilken är min uppgift som politiskt förtroendevald kommunen? I fullmäktiges beredningar hand-
lar det om hur man ser på sin roll i relation till kommunmedborgarna, till sina respektive partier 
och inte minst hur man uppfattar sin roll som ansvarig för beredning av politiska frågor i full-
mäktigeberedningens arbetsprocesser. I kommunstyrelsens arbetsgrupper uppstår nya roller i den 
nya kommunorganisationen genom ett delvis nytt uppdrag att samordna skilda kommunala an-
svarsområden och även i att förhålla sig till de långsiktiga strategierna som formuleras av kom-
munfullmäktiges beredningar.  

Tema 2: En vitaliserad kommundemokrati. I denna del ställs ett antal frågor kring hur den 
nya organisationen bidragit till att stärka olika demokrativärden. Det gäller frågor om: 

- de politiska partierna påverkats av organisationsförändringen 
- i vilken mån fullmäktiges debatter kommit att förändras 
- frågor kopplade till medborgardialogens utformning och innehåll i fullmäktiges berednings-

grupper 
- den ansvarsutkrävande funktionen i relation till den representativa demokratin (uttryckt i 

samband med allmänna val) 
- den mediala bevakningen av kommunen 

Tema 3: Inflytande i den kommunala organisationen. Den nya politiska organisationen byg-
ger på ett nytt sätt att arbeta med kommunpolitiska frågor i två viktiga avseenden; dels gällande 
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arbetet med långsiktiga strategier där fullmäktige och dess beredningar fått ett huvudansvar, dels 
gällande samverkan/samordning i kommunens ansvar för serviceuppgifter och myndighetsutöv-
ning. Undersökningen kommer i denna del att pröva hur man i både kommunstyrelsens arbets-
grupper och i fullmäktiges beredningar upplever denna nyordning; det gäller främst följande frå-
gor: 

- Hur ser man på relationen mellan förvaltning och partipolitik i den nya organisationen? 
- Hur ser relationen eller balansen ut mellan den verkställande delen runt kommunstyrel-

sen och den strategiska delen runt fullmäktige? 
- Vilket utrymme (minskat eller ökat) har olika delar av de politiska uppgifterna i kommu-

nen fått i den nya organisationen? Är det vissa frågor som fått mer utrymme jämfört med 
tidigare?  

- Hur ser balansen ut mellan kommunens utvecklingsfrågor (näringsliv, sysselsättning, håll-
barhet, attraktivitet) och kärnfrågor som exempelvis utbildning, omsorg, vård? 

- Har den nya politiska organisationen i praktiken bidragit till en bättre samverkan och 
samordning mellan olika kommunpolitiska uppgifter? 

1.3 Forskningsaktiviteter under 2016 
Under 2016 har det i forskningsprojektet genomförts en rad olika aktiviteter. Det gäller, för det 
första, empiriska analyser i form av fokusgrupper (kommunstyrelsens arbetsgrupper och fullmäkti-
geberedningar) och i form av observationer av medborgardialoger. För det andra har forskarna 
(Jörgen Johansson och Ronny Severinsson) med huvudansvar för följeforskningen om kommun-
styrelsens arbetsgrupper och de politiska beredningarna medverkat vid två analysseminarier med 
"den parlamentariska styrgruppen" respektive "stödgruppen för en ny politisk organisation". Vid 
analysseminarierna har forskargruppen presenterat olika aspekter som framkommit ur de empi-
riska analyser som genomförts. För det tredje har forskargruppen tagit fram en kunskapsöversikt 
rörande utveckling av kommunpolitiska organiserings- och demokratiseringsprocesser. Gällande 
de empiriska analyserna (som följt projektplanen) har följande genomförts: 

1. Tre fokusgruppintervjuer med urval av politiker i kommunstyrelsens tre arbetsgrupper. To-
talt medverkade 18 politiker (7 politiker i arbetsgrupp1, 4 politiker i arbetsgrupp 2 samt 7 
politiker i arbetsgrupp 3). Vid fokusgruppintervjuerna med kommunstyrelsens arbets-
grupper har minst en tjänsteperson medverkat. Intervjufrågor för fokusgrupperna med 
kommunstyrelsens arbetsgrupper redovisas i bilaga 1. 
 

2. Fyra fokusgruppintervjuer med urval av politiker i (a) beredningen för kultur, idrott och fri-
tid (6 politiker), (b) beredningen för samhällsbyggnad (7 politiker), (c) beredningen för lä-
rande (7 politiker) samt (d) beredningen för samhällsutveckling (5 politiker). Vid fokus-
gruppintervjuerna med beredningarna har minst en (oftast två) tjänsteperson medverkat. 
Intervjufrågor för fokusgrupperna med kommunstyrelsens arbetsgrupper redovisas i bilaga 
2. 
 

3. Två observationer av medborgardialoger; (a) En dialog utförd med beredningen för sam-
hällsutveckling i Munka Ljungby (trygghetsuppdraget) samt (b) en dialog arrangerad av 
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beredningen för kultur, idrott och fritid med högstadieelever på Söndrebalgs skola i Hjär-
narp. En kortfattad summering av iakttagelser gjorda vid dessa observationer finns redovi-
sade i bilaga 3. 

En redogörelse för ovanstående aktiviteter har av forskargruppen lämnats i tidigare kvartalsrap-
porter; dels i Kvartalsrapport I 2016 - Kommunstyrelsens arbetsgrupper och de politiska beredning-
arna (Johansson & Severinsson 2016) och dels i Kvartalsrapport II 2016 - Kommunstyrelsens ar-
betsgrupper och de politiska beredningarna (Johansson & Severinsson 2017).  

1.4 Följeforskningens interventionsteori 
I det följande kommer vi att presentera den utvärderingsmodell som tillämpas för följeforsknings-
aktiviteterna i Ängelholm. Modellen avser att svara på frågan; vad är det som står på spel med Äng-
elholms nya politiska organisation? Med utvärdering menas, enligt utvärderingsforskaren Evert 
Vedung (2009, s. 22), en noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning 
och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet vilken tänkes spela en roll i prak-
tiska beslutssituationer. I Ängelholms kommun är avsikten att utvärdera organiseringen av den 
offentliga verksamheten, som fått ett nytt utseende från år 2014, och vad denna förändring inne-
burit för de praktiska beslutssituationer kommunen är involverad i. För att en utvärdering inte 
ska sväva i ett vacuum behöver utvärderaren rekonstruera vad beslutsfattaren, dvs. Ängelholms 
kommunfullmäktige, haft för tankar om hur den nya organisationen är tänkt att fungera och 
vilka praktiska förändringar man vill åstadkomma jämfört med hur det förhöll sig tidigare.  

Vedung talar om vikten av att i utvärderingar tydliggöra eller rekonstruera vilken interventions-
teori som finns för den beslutade förändringen. Med interventionsteori menar Vedung, förenklat 
uttryckt, hur den beslutade förändringen är tänkt att fungera. Interventionsteorin är, skriver 
Vedung, ingripandets egen tankemässiga ryggrad, dvs. den återger hur genomförandet av beslutet 
avses och tänkes fungera och ge impulser till resultat. Detta handlar då inte om hur det ser ut i de 
verkliga processerna, utan interventionsteorin är en hjälpreda för att tänka kring och formulera 
frågor för hur utvärderingen av det faktiska utfallet ska göras.  

I figuren nedan illustreras interventionsteorin, dvs. det tankemässiga hjälpmedel vi kommer att 
använda för att utvärdera Ängelholms nya politiska organisation. I den översta rutan i figuren 
återfinns de grundläggande utgångspunkter och de motiveringar som utgör omorganisationens 
drivkrafter. I den vänstra kolumnen har vi summerat (med en viss förenkling) de viktigaste målen 
som lagts fast för Ängelholms kommuns nya organisation. Vi har här identifierat nio huvudmål 
som vi i sin tur delat in i tre huvudtyper av mål; övergripande mål, specifika mål samt processmål. 
I den högra kolumnen har de tre huvudtyperna av mål kopplats till lika många indikatorer för ut-
värderingen som vi i forskargruppen använder för att mäta graden av måluppfyllelse. Vi kommer i 
denna rapport att lämna preliminära slutsatser kring i vilken mån målsättningarna med omorgani-
sationen uppfyllts enligt dessa indikatorer.  

Det bör, med mycket stort eftertryck, betonas att den här typen av omorganiseringsprocesser är 
långsiktiga och det går inte att dra några säkra slutsatser om processernas utfall i relation till målen 
inom ramen för den nuvarande mandatperioden. Den här typen av processer behöver lång tid för 
att utvecklas och finna sina former.  
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Figur 1. Interventionsteori. Utvärdering av Ängelholms politiska organisation 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapporten kommer fortsättningsvis att disponera s enligt följande: I nästkommande avsnitt 2 
lämnas slutsatser rörande de sju mål som ovan benämns som specifika mål (delavsnitt 2.1) respek-
tive processmål (i delavsnitt 2.2). I ett avslutande avsnitt 3 lämnas några summerande slutsatser 
rörande de övergripande målen. 

Hur har den nya politiska organisationen motiverats? 
Svagheter i den kommunala demokratin. Noterade samordningssvårigheter mellan olika delar i den kommunala verk-
samheten. Behov av en bättre kommunal samverkan ur ett medborgarperspektiv. Beslutet om den nya politiska orga-
nisationen fattades under bred politisk konsensus. 

1. Övergripande mål: 
* Att främja och vitalisera det demokratiska arbe-
tet i kommunen. 

* Att öka samverkan och samarbete i den kom-
munala verksamheten för invånarnas bästa 

 

2. Specifika mål: 
* Att utveckla medborgardialogen (att inhämta 
idéer, åsikter, förslag från enskilda medborgare 
och grupper i kommunen) och att stärka det de-
mokratiska deltagandet i kommunpolitiska frå-
gor. 

* Att utveckla den politiska debatten genom att 
låta kommunfullmäktige ta ett större ansvar för 
kommunens långsiktiga strategier. 

* Att bidra till att stärka de politiska partiernas 
arbete i kommunpolitiska frågor och att bidra 
till de politiska partiernas rekrytering av förtro-
endevalda. 

* Insyn och transparens i de kommunalpolitiska 
beslutsprocesserna.  
 

 
 

 

3. Processmål: 
* Att fullmäktige och dess beredningar behand-
lar kommunens övergripande visioner och strate-
giska frågor. Strategiska beslut präglas av hel-
hetsperspektiv med medborgarnas behov i fo-
kus. 

* Att kommunstyrelsen ansvarar för att bereda, 
leda, samordna och förverkliga fullmäktiges vis-
ioner samt att leda, samordna förvaltningen för 
att bidra till en bättre kommunal samverkan 
med medborgarnas behov i fokus. 

* Att förvaltningen och dess tjänstepersoner bidrar 
till att stödja politikens möjligheter att utveckla 
strategier, helhetsperspektiv, samverkan samt att 
stärka det demokratiska deltagandet. 

A. Indikatorer: 
De övergripande summeras och syntetiseras med hjälp av slutsatser i B 
och C nedan. 

 
 

 
B. Indikatorer: 
→   Politikers/tjänstepersoners utsagor om följande: 
1. Förändringar i rollen som förtroendevald?  

2. Bedömningar av politisk status i olika uppdrag i kommunen? 

3. Hur medborgarkontakterna förändrats? 

4.  Medborgardialogernas betydelse och funktion? 

5. Hur den mediala bevakningen förändrats? 

6.  Förändringar av fullmäktiges debatter? 

7. Förändringar i de politiska partiernas verksamhet? 

8. Rekryteringen av nya och yngre förtroendevalda? 

9. Beredningarnas uppgift att ta fram strategier och visioner? 

 

C. Indikatorer: 
→   Politikers/tjänstepersoners utsagor om följande: 
1. Har beredningarna kommit att behandla visioner/strategiska frå-
gor?  

2. Har KS kunnat renodla sitt ansvar till verkställighet, ledningsfrågor 
och samordning?  

3. Frågor om offentlig insyn i den nya organisationen?  

4. Relationen mellan förvaltning och partipolitik? 

5. Relationen mellan den verkställande delen i KS och den strategiska 
delen i fullmäktige? 

6. Prioritering av politiska uppgifter? Balansen mellan kommunens 
utvecklingsfrågor och kärnfrågor? 

7. Om den nya politiska organisationen bidragit till samordning mel-
lan politiska uppgifter? 

8. Tjänstemannastödets utveckling? 
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2. Preliminära slutsatser 

2.1 S pecifika  m ål 
De specifika målen omfattar fyra delmål (se figur 1 ovan) som alla behandlar centrala målsätt-
ningar för att kunna uppfylla det övergripande målet med den nya politiska organisationen att 
främja och vitalisera det demokratiska arbetet i kommunen; de specifika målen fokuseras mot 
medborgardialogen och demokratiskt deltagande, mot den politiska debatten i fullmäktige, mot 
de politiska partiernas arbete samt frågor rörande insyn och transperens. I det följande lämnas 
preliminära iakttagelser ur våra intervjuundersökningar med koppling till de fyra specifika målen. 

Medborgardialog och demokratiskt deltagande 
Vilka preliminära slutsatser kan då dras rörande frågan i vilken mån medborgardialogen stärkts 
och vad kan vi generellt säga om det demokratiska deltagandet i kommunpolitiken i Ängelholm 
efter omorganisationen? Vi bör inledningsvis notera att det framgår i kommunfullmäktiges in-
struktion för fullmäktigeberedningar att beredningarna ska sträva efter att bedriva en hög grad av 
medborgardialog i sitt arbete och i samband med att direktiv för beredningarna tas fram utgör en 
explicit punkt just att överväga om medborgardialog ska ingå i uppdraget.63 Det finns fem fasta 
beredningar (då är kommunens Valberedning oräknad) med uppgift att ta fram visioner och stra-
tegier och dessutom medges möjligheten att tillsätta tillfälliga beredningar när en fråga inte passar 
in i någon av de ordinarie beredningarna eller när en fast beredning redan är intecknad av ett visst 
uppdrag och det finns behov av att snabbt få svar på ytterligare ett uppdrag.  

I varje beredning ingår 13 politiker (proportionellt valda) och varje beredning har ett presidium 
bestående av en ordförande, och två vice ordföranden. Presidieledamöterna väljs för en hel man-
datperiod medan tanken är att ledamöterna ska roteras för varje uppdrag (men med möjlighet till 
omval för ett nytt uppdrag). Sammantaget har beredningarna haft ansvar för inte mindre än 13 
beredningsuppdrag. Endast ett beredningsuppdrag har behandlats inom ramen för en tillfällig be-
redning. Antalet beredningar (fasta och en tillfällig) framgår av tabell 1 nedan. 

 

 

 

Beredningar Beredningsuppdragens namn Kommentar 
Medborgardialog 

Fasta beredningar   
Beredningen för lärande 1. Vision om hur utvidgning av fysisk aktivitet i skolan kan 

möjliggöras, inkl. idrott, friluftsaktiviteter hälsa och livs-
stil (avslutat). 

2. Strategi för att stärka barnrättsperspektivet (avslutat) 
3. Vision för framtidens utbildningar (pågående) 

Inga dialoger genomfördes 
för uppdrag 1.  

Ett flertal dialoger har ge-
nomförts för uppdrag 2 
och 3. 

Beredningen för sam-
hällsbyggnad 

1. Vision för utveckling av Stortorget (avslutat) 
2. Vision för trafikutveckling i Ängelholms tätort (avslutat) 

Ett flertal dialoger har ge-
nomförts för samtliga tre 
uppdrag. 

                                                 

63 Se Instruktion för fullmäktigeberedningar. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23. Reviderad 2015-10-26. 
Gäller fr.o.m. 2016-01-01 med dnr 2012/605. 
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3. Vision för att utveckla alla tätorter i Ängelholms kom-
mun med bostadsbyggande och service (pågående) 

Beredningen för sam-
hällsutveckling 

1. Strategi för utveckling av turismnäringen i Ängelholm 
(avslutat) 

2. Strategi för trygg och säker kommun (avslutat) 
3. Infrastruktur för framtidens transportslag (pågående) 

Ett flertal dialoger genom-
fördes för uppdrag 1 och 
2. 
Uppgift om medb.dialog 
saknas för uppdrag 3. 

Beredningen för omsorg 1. Strategi för äldreomsorg (avslutat) 
2. Vision för hur kommunen ska kunna erbjuda boende 

med livskvalité för grupper med behov av omsorg (på-
gående) 

Ett flertal dialoger har ge-
nomförts för båda uppdra-
gen  

Beredningen för kultur, 
idrott och fritid 

1. Strategi för Ängelholms kommuns föreningsstöd inklu-
sive bidragsgivning (avslutat) 

2. Vision för hur Ängelholm som ungdomskommun ska 
kunna förverkligas (avslutat)  

3. Utarbeta en långsiktig målbild för kulturen som sam-
hällsbyggare (pågående) 

Ett flertal dialoger har ge-
nomförts för båda uppdra-
gen 

Tillfälliga beredningar 1. Strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängel-
holms havsbad (avslutat) 

-. Ingen pågående tillfällig beredning. 

En dialog genomfördes 
inom detta uppdrag 

 

Tabell 1. Fullmäktigeberedningar från 2014, avslutade uppdrag och pågående (i februari 2017) 

 

När det gäller utnyttjandet av medborgardialoger framgår i Handbok för politiker i Ängelholms po-
litiska organisation att medborgardialoger är en betydelsefull del i beredningarnas arbete. I hand-
boken framgår följande: 

Beredningarna ska i sitt arbete använda sig av medborgardialoger för inhämta medborgarnas olika 
perspektiv och synpunkter, och för att informera om pågående politiskt arbete och framtids- frågor. En 
medborgardialog kan vara nyttig när beredningen behöver öppna en tvåvägskommunikation med 
medborgare för att inhämta synpunkter, få kännedom om lokala förhållanden och behov eller på annat 
vis samarbeta.  

Det framgår också av handboken att en medborgardialog alltid bör hållas för att inhämta tankar, 
idéer, åsikter och förslag som finns bland medborgarna men som inte med säkerhet eller automa-
tiskt når fram till beslutsfattarna. I tabell 1 anges i kolumnen längst till höger uppgifter om i vil-
ken mån det hållits medborgardialoger inom respektive beredningsuppdrag. Vi kan av denna re-
dovisning konstatera att medborgardialogerna spelat en relativt stor roll och har uppenbarligen 
blivit en etablerad del i beredningarnas arbetsformer. Om vi tar in iakttagelser från vårt intervju-
material kan konstateras att det visserligen finns en del skeptiska och kritiska röster  rörande dia-
logernas funktion i den nya politiska organisationen, men den dominerande uppfattningen är lik-
väl i grunden positiv. Medborgardialogerna betraktas som en viktig del i att skaffa sig en bild av 
hur en viss typ av samhällsfråga uppfattas av människorna i Ängelholm. Bilden som ges av de in-
tervjuade är att medborgardialogerna är en del i ett större underlagsmaterial som bearbetas i full-
mäktigeberedningarna. Den allra viktigaste uppfattningen i intervjumaterialet är att den typen av 
processer tar lång tid att utveckla och etablera.  

Medborgardialogerna måste, enligt flera intervjupersoner, ses i ett långsiktigt perspektiv. Det tar 
exempelvis lång tid för en kommunorganisation att etablera funktioner som möjliggör en effektiv 
återkoppling av en viss medborgardialog till de medborgare som deltagit vid ett dialogmöte. 
Denna återkopplingsfunktion problematiseras av flera intervjupersoner på ett konstruktivt sätt 
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genom att exempelvis diskutera olika former för återkoppling beroende på vilken typ av dialog 
som genomförts. Det är lättare att återkoppla till mer slutet organiserade dialoger – t.ex. en dialog 
med pensionärsorganisationer i Munka Ljungby om trygghet - jämfört med dialoger som förs mer 
öppet om stadsplanering på exempelvis stadens torg. Uppfattningen som kommer fram i intervju-
materialet visar att det tar tid att utveckla den typen av arbetsformer för återkoppling då de måste 
anpassas efter dialogens utformning. Ibland kan återkoppling ske direkt till de berörda genom ett 
nytt möte, ibland bör kommunens hemsida användas och ibland kanske återkoppling bör göras 
med hjälp av särskilt adresserade nyhetsbrev, såväl i tryckt form som digitalt. 

Likaså problematiserar många av de intervjuade återkopplingen eller vidareföringen av dialogerna 
internt i kommunhuset. Det kan gälla hur slutsatser i beredningsarbetet, grundat i en specifik 
medborgardialog, tas om hand och blir till verkliga förändringar i kommunalpolitiken. I detta fall 
anser många intervjupersoner att denna fråga handlar om hur den kommunala förvaltningen och 
dess tjänstepersoner förmår ta hand om olika förslag och hitta vägar framåt för att nå verkställig-
het (eller att frågan avvisas; vilket också kräver återkoppling). Bilden vi får av detta är att denna 
funktion utvecklats på olika sätt sedan beredningarna tillskapades och att det fortfarande finns 
potential för att ytterligare förbättra denna funktion. Återigen lyfts betydelsen av att låta den här 
typen av processer få ta tid. 

Vi kan, för att sammanfatta denna del, hitta många röster i intervjumaterialet som uttrycker en 
stark ambition att komma framåt i de nya arbetsformerna gällande medborgardialogerna. Många 
uttrycker att det hittills varit ganska mycket ”learning by doing”, dvs. en lärandeprocess. Det 
handlar inte bara om det personliga lärandet utan också att hitta fram till gemensamt fungerande 
arbetsmetoder i kommunorganisationen. Bedömningen från vår sida i forskningsgruppen är att 
medborgardialogerna haft en positiv inverkan för att stärka det demokratiska deltagandet i kom-
munen även om vi inte ska överdriva dess positiva inverkan. Det är likväl, som relativt många in-
tervjupersoner hävdar, en liten pusselbit i det sammantagna arbetet med att utveckla visioner och 
strategier i kommunalpolitiken. Slutsatsen blir också att processerna bör få tid på sig och att man 
under tiden ges ytterligare möjligheter att finjustera arbetssätt, återkopplingsfunktioner och bear-
betning av medborgardialogerna.    

Den politiska debatten i fullmäktige 
Hur för håller det sig då gällande frågan huruvida den politiska debatten i kommunfullmäktige 
utvecklats till följd av den nya organisationen och med särskilt fokus riktat mot möjligheterna att 
lyfta fram visioner och långsiktiga strategier i kommunpolitiken? Ett delsyfte med fullmäktigebe-
redningarna har varit att bidra till en utveckling och vitalisering av den politiska debatten i detta 
avseende. Beredningarnas arbetsformer innehåller ett antal hållplatser där avsikten är att det aktu-
ella beredningsuppdraget ska upp till debatt i fullmäktige. I handboken för förtroendevalda preci-
seras tre debatthållplatser för fullmäktigeberedningarna. Processen för beredningsarbetet beskrivs i 
handboken med att när man anser att ett ärende bedöms som strategiskt viktigt och lämpligt för 
en beredning att bearbeta görs en uppdragsbeskrivning som behandlas i fullmäktige. I detta skede 
finns alltså ett första tillfälle för fullmäktige att debattera den aktuella uppdragsbeskrivningen. Där-
efter kan beredningsarbetet inledas och beredningen samlas för att planera det fortsatta arbetet. 
Efter denna inledande planeringsprocess kan beredningen begära att få en vägledningsdebatt i full-
mäktige för att få ytterligare inspel och synpunkter på det kommande beredningsarbetet. När väl 
beredningen slutfört sitt uppdrag lämnas förslaget till fullmäktige och en slutdebatt genomförs 
före det avslutande fullmäktigebeslutet. 
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I vårt intervjumaterial råder delade meningar när det gäller kvaliteten på fullmäktiges debatter. En 
del gör en försiktigt positiv värdering, medan andra menar att det kanske inte förändrats särskilt 
påtagligt. Bland kritikerna finns några som menar att debattklimatet i fullmäktige varit "hårt" och 
föga konstruktivt. Debatterna i fullmäktige rörande beredningarnas arbete (direktiv, vägledning, 
slutdebatt) har varierat en del mellan de olika beredningarna men i intervjumaterialet noterar 
merparten av intervjupersoner att det egentligen inte varit så mycket "debatt" utan att det snarare 
varit presentationer av beredningarnas arbete och att debatterna då varit begränsade till ett fåtal 
involverade politiker. Vi kan också i forskargruppen konstatera att möjligheten med väglednings-
debatt inte utnyttjats i särskilt stor utsträckning. Vad vi kan förstå av protokollen från kommun-
fullmäktiges sammanträden har vägledningsdebatt hittills hållits vid endast tre tillfällen under in-
nevarande mandatperiod (under 2015 och 2016).64    

Överlag noteras, även i denna del, att det är för tidigt att dra några slutsatser kring hur fullmäkti-
gedebatterna påverkats av den nya organisationen. Fullmäktigedebatterna är nog fortfarande att 
karakterisera som traditionella; det har inte introducerats några nya typer av debattformer eller 
andra sorters innovativa arrangemang för att behandla beredningarnas rapport etc. Likväl kan no-
teras flera utsagor som önskar en sådan förbättring eller utveckling av debattformerna. Många vill 
se att beredningarnas arbete inte bara redovisas utan att det också sker mer vitaliserande arbetsfor-
mer i fullmäktige runt beredningsarbetet. Flera politiker förde fram konkreta förslag som om att 
det borde hållas särskilda hearingars eller paneldebatter för att öka intresset för beredningsarbetet. 
Det är för oss forskare uppenbart att man borde kunna göra ytterligare ansträningar när det gäller 
debattklimat och debattformer i fullmäktige. 

De politiska partierna 
Den bärande delen i den representativa demokratimodellen i svenska kommuner utgörs av de po-
litiska partierna.  I den representativa modellen är det de politiska partierna – och ingen annan – 
som har det politiska ansvaret i en kommun. Partierna har ansvaret för att nominera kandidater 
till fullmäktige och styrelser/nämnder, partierna ansvarar för organiseringen av allmänna val och 
som kontrollerar att de valda representanterna fullgör sina åtaganden. Partierna har också ansvaret 
för att samla människor med samma politiska grundinställning och att vara kontaktpunkt för 
överläggningar mellan partier och att föra en aktiv dialog med medborgarna i kommunen. Det är 
också viktigt, om vi konkretiserar partiernas roll i den kommunala beslutsprocessen, att under-
stryka partiernas roll för att samordna politikskapandet mellan exempelvis kommunstyrelsen, 
nämnder och, som i Ängelholms fall, fullmäktigeberedningar. Ett viktigt mål med den nya poli-
tiska organisationen är att stärka de politiska partiernas verksamheter och inte minst möjligheter 
att förbättra rekryteringen av nya medlemmar och förtroendevalda för kommunalpolitiskt arbete. 
Vad kan vi då säga om denna fråga så långt i förändringsprocessen?   

I handboken för förtroendevalda i Ängelholms kommun talas det i detta sammanhang om "det 
politiska fotarbetet". När exempelvis fullmäktiges beredningar lämnar förslag på måldokument är 
det oerhört viktigt, för att systemet ska vara funktionellt, att beredningens ledamöter diskuterar 
dessa frågor i sina respektive partigrupper. I den nya politiska organisationen i Ängelholm är detta 
politiska fotarbete viktigt även i förhållande till beslutsprocesser knutna till kommunstyrelsen och 
                                                 

64 Vägledningsdebatter i fullmäktige har hållits (1) 2015-06-02 rörande strategi för Ängelholms havsbad (tillfällig be-
redning), (2) 2015-10-26 rörande vision för trafikutveckling (beredningen för samhällsbyggande) samt (3) 2016-03-
21 rörande fysisk aktivitet i skolan (beredningen för lärande). 
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dess arbetsgrupper. Och, inte minst, att partigrupperingarna samordnar interna samtal mellan fö-
reträdare i fullmäktigeberedningarna och i kommunstyrelsen (och i övriga nämnder). Vi kan un-
der våra intervjusamtal, lite då och då, få höra att en viss politiker i exempelvis kommunstyrelsen 
inte känner sig informerad om vad som pågår i beredning X eller vice versa. I grund och botten är 
sådan samordnande information inte enbart ett ansvar för kommunalförvaltningen utan först och 
främst ett ansvarstagande som bör ligga på de politiska partierna.  

Intervjumaterialet innehåller dock utsagor som överlag förmedlar en positiv bild av att den nya 
organisationen faktiskt haft en vitaliserande inverkan på de politiska partiernas verksamhet i kom-
munen. Vi talar inte om några dramatiska förändringar, men vi kan i intervjumaterialet notera att 
många ser positiva möjligheter i ... 

… att diskutera kommunalpolitik på ett nytt sätt till följd av beredningsarbetet,  
… att beredningssystemet öppnar för att fler kan ta på sig förtroendeuppdrag då dessa upp-

drag inte är alltför långvariga och att de tar sig an en avgränsad politisk fråga 
… systemet kan sägas ge nya förtroendevalda en chans att "prova på" kommunalpolitik 
… beredningsarbetet innehåller arbetsformer (studiebesök, föreläsningar, medborgardialoger 

etc.) som kan upplevas stimulerande även i förhållande till partiarbetet 
… beredningarnas arbete avrapporteras i många partiers lokalföreningar och i några fall note-

rar intervjupersoner att detta lett till stimulerande partimöten 
… beredningsarbetet stimulerar tankar om visioner och långsiktighet i partipolitiken 
… beredningsarbetet samlar in kunskap till nytta för partierna 

En annan bild som framkommer i intervjumaterialet är att potentialen för att utveckla partiarbe-
tet varierar mellan olika partier. Det lokala partiet har en annorlunda situation jämfört med de 
etablerade nationella partierna. Lokalpartiet har exempelvis ett starkare fokus mot lokalpolitiska 
frågor medan de nationella partierna tvingas att förhålla sig även till regionpolitik och rikspolitik. 
Det lokala partiet behöver exempelvis inte ta ansvar för hur nationella företrädare behandlar olika 
sakfrågor vilket skapar en något annorlunda relation till medborgarna och skapar även en högre 
grad av frihet att självständigt, på lokalplanet, utveckla partiets politik.  

Även om vi alltså kan notera en övervägande positiv utveckling för partierna (alltså inga drama-
tiska förändringar) så finns det dock också olika typer av problematiseringar av partiarbetet i vårt 
material. Det finns fortfarande påtagliga svårigheter att rekrytera nya förtroendevalda. En del in-
tervjupersoner har vittnat om att det är svårt att inom partiet få fram yngre och att många av de 
äldre uppfattar att man måste sitta kvar för att partiet ska kunna fylla upp alla förtroendeposter i 
kommunen. En del har reflekterat över att det kan upplevas känsligt att i den egna partiorganisat-
ionens nominerings/rekryteringsarbete rotera uppdragen som ska göras i fullmäktigeberedning-
arna. Det finns också överväganden i intervjumaterialet kring att det behövs erfarenhet och poli-
tisk tyngd i beredningarna; att ta fram visioner och strategier är inte alltid en enkel uppgift och 
kräver politisk erfarenhet. Det finns ett dilemma, som en del intervjupersoner lyfter fram, i att be-
redningarna kan komma att bli alldeles för politiskt "lättviktiga" i förhållande till kommunstyrel-
sepolitikerna och det därmed finns risker med att i partiarbetet nominera helt nya personer till 
dessa uppdrag. 

En annan typ av problematik som framkommer i intervjumaterialet och som berör rekryterings-
möjligheterna för partierna handlar om människors allmänna livssituation eller livspussel. Det 



 

 

 

53 

 

gäller att kunna förena ett partipolitiskt engagemang (som ofta tar mycket tid) med egna arbetsti-
der, barnpassning, ekonomisk ersättning, livsmönster osv. Det gäller då att i beredningsarbetet 
utforma sammanträden och andra aktiviteter som tar hänsyn till detta komplicerade livspussel. Vi 
tolkar intervjumaterialet i denna del som att man ägnat betydande intresse åt att diskutera bered-
ningarnas arbetsformer för att beakta just detta.   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den nya organisationen haft en försiktigt positiv inver-
kan på de politiska partiernas arbetssätt. Huvuddelen av intervjupersonerna upplever dock att de 
nya beredningarna kanske inte lett till att rekryteringssituationen förbättrats utan många av upp-
dragen har tillfallit personer med ett tidigare engagemang i partipolitiskt/kommunalpolitiskt ar-
bete.  

Insyn och transparens i de kommunpolitiska besluten 
Frågor om demokratisk insyn, öppenhet och transparens är centrala grundvärden i den kommu-
nala demokratin. I första hand avses här möjligheterna för medborgarna i en kommun att kunna 
ta del av det som sker i det kommunalpolitiska beslutsfattandet och därigenom bland annat kri-
tiskt granska och kunna utkräva politiskt ansvar (både vid allmänna val, men också i juridiska ter-
mer så att makthavarna håller sig inom lagstiftningens råmärken). Offentlighetsprincipen, medde-
larfrihet och yttrandefrihet är centrala värden i sammanhanget och inte minst utgör granskande 
medier och en fri press en förutsättning för detta. Insyns- och öppenhetsaspekter gäller dock 
också möjligheterna för de politiskt förtroendevalda att kunna få insyn i det som sker i kommu-
nens förvaltningsprocesser. I samband med att det genomförs en stor omorganisation finns det 
anledning att även granska i vilken mån insynsmöjligheterna utifrån dessa perspektiv kunnat till-
godoses i den nya organisationen. I intervjumaterialet återkommer frågor om insyn och transpe-
rens kopplat till de två delar: 

För det första lyfter en del intervjupersoner fram betydelsen av transperens i samband med att man 
beskriver sin roll som förtroendevald. Dessa intervjupersoner uppmärksammar att relationen till 
både medierna och medborgarna förändrats under senare år då kraven på transperens i det kom-
munpolitiska arbetet ökat. När det gäller de traditionella mediernas bevakning (främst lokaltid-
ningen) så har denna generellt sett försvagats. Lokaltidningen satsar inte lika mycket som tidigare 
på att bevaka kommunalpolitiska frågor. Lokaljournalistiken har alltså tappat kraft under senare 
år och ur den synvinkeln har bevakningen av kommunpolitiken minskat i intensitet. Intervjuper-
sonerna noterar i detta sammanhang att bevakningen av den nya politiska organisationen i Ängel-
holm haft liten omfattning och vanligtvis beskrivits på ett negativt sätt. Däremot har insynskra-
ven och kraven på ökad öppenhet/transperens ökat från medborgarnas sida vilket, enligt intervju-
personerna, bottnar i en medieutveckling där sociala medier fått ökad betydelse och att medbor-
garna på olika sätt ställer höga krav på information och insyn.  

De intervjuade hyser stor tilltro till digitala plattformar med sociala medier för att nå ut till med-
borgarna, särskilt yngre. Vid observationen av medborgardialogen framgick att det finns en appli-
kation för smarta telefoner för kommunikation med ungdomsfullmäktige. När det gäller kommu-
ners hemsidor visar forskning att man inte kan fästa alltför stor tro till att den egna hemsidan når 
ut till breda befolkningslager (Åkerström 2010). Kombinationen av en regelbunden tryckt och 
digital publikation för kommunens utåtriktade information till medborgarna ska inte underskatt-
tas (Heide m fl. 2012). 
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För det andra behandlas frågor om insyn och transperens i samband med att intervjupersonerna 
kommer in på frågor relaterat till de konkreta arbetsprocesserna i både beredningsarbetet och i 
kommunstyrelsens arbetsgrupper. Perspektivet blir då mer internt och rör möjligheter för de för-
troendevalda att få insyn i arbetsprocesser och överväganden/beslut som görs av andra arbetsgrup-
per eller beredningar där man själv inte ingår. Likaså behandlas i detta sammanhang behovet av 
att de förtroendevalda också har insyn i kommunalförvaltningens beslutsprocesser och tjänste-
personernas agerande i olika sammanhang. I denna del återfinns i intervjumaterialet underström-
mar av olika sorters problembeskrivningar som kan handla om att det är svårt att följa en viss 
fråga genom det kommunalpolitiska beredningsarbetet, att man önskar mer utförliga minnesan-
teckningar (särskilt från kommunstyrelsens arbetsgrupper), att olika typer av underlagsmaterial 
tillgängliggörs, att sakfrågor inte alltid återkopplas osv. Vi kan av detta dock inte dra någon slut-
sats att kommunförvaltningen i Ängelholm kännetecknas av brister ur insyns- och öppenhetssyn-
vinkel. I den nya politiska organisationen har det tagit tid att etablera nya kanaler för information 
och återkoppling och det finns i intervjumaterialet utsagor som understryker att det funnits en del 
initiala problem i dessa avseenden men att det skett betydande förbättringar under senare tid.   

2.2 P rocessm ål 
Processmålen, som preciseras i tre delmål, uppmärksammar processmässiga förutsättningar för att 
kunna uppnå de övergripande målen med den nya politiska organisationen (se figur 1 ovan). På 
ett övergripande plan avser processmålen att bidra till målet om att öka samverkan och samarbete 
i den kommunala verksamheten för invånarnas bästa. Processmålen berör frågor om strategiskap-
ande, verkställighets- och samordningsfrågor samt förvaltningspolitiska frågor. Nedan ges prelimi-
nära iakttagelser ur vårt intervjumaterial med koppling till de tre processmålen. 

Visioner och strategier 
Låt oss inleda med att belysa frågan i vilken mån den nya politiska organisationen lyckats med att 
låta fullmäktige och dess beredningar behandla övergripande visioner och strategiska frågor med 
syftet att skapa helhetsperspektiv med medborgarnas behov i fokus. Det finns egentligen inga ut-
sagor i vårt intervjumaterial som i grunden ifrågasätter nyordningen runt fullmäktige och dess be-
redningar gällande att ta fram visioner och strategier med ett kommunalt helhetsperspektiv i sikte. 
Vi vill påstå att det råder stor konsensus kring ambitionen att placera långsiktigt strategiskapande 
i beredningar och låta fullmäktige ha en ledande roll i dessa avseenden. Det finns dock i materi-
alet en del synpunkter rörande hur beredningarna bör arbeta. Det finns en diskussion kring hur 
man ska ta fram de strategiska frågorna som beredningarna ska ta hand om och det finns syn-
punkter på hur många beredningar det bör finnas, deras arbetssätt, hur de tillsätts och aspekter 
kopplade till avrapportering och politisk debatt osv.  

Det finns i intervjumaterialet utsagor som tar upp frågan om karaktären på de uppdrag som bör 
läggas på beredningarna. Ett par beredningsuppdrag - främst kanske de två uppdragen till bered-
ningen för samhällsbyggnad benämnda vision för trafikutvecklingen i Ängelholms tätort och vision 
för utveckling av Stortorget – betraktas av flera intervjupersoner som problematiska och exempel på 
olämpliga uppdrag inom beredningssystemet. De flesta menar att beredningarna inte bör få ta 
hand om politiskt känsliga frågor som under en längre tid utgjort "surdegar" i den politiska orga-
nisationen. Detta har också lett till en diskussion i flera av våra fokusgrupper kring frågan om hur 
man bör ta fram beredningsuppdrag och hur man bör tänka kring frågan om vad som avses med 
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en vision eller en strategi. Om vi utgår från de styrande dokument kommunen antagit för bered-
ningsarbetet stadgas i instruktionen för fullmäktigeberedningarna följande: 

Beredningar inrättas för behandling av komplexa ärenden av brett allmänt intresse, t ex i vägvals- och 
utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska överväganden.65 

I handboken för politiker sägs följande: 

Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens strategiska frågor. I praktiken inne-
bär detta att de frågor som har att göra med långsiktig utveckling [visioner, planer, program…] först 
ska beredas i en fullmäktigeberedning.66 

På pappret är det egentligen tydligt vad som avses; beredningarna har en uppgift att bearbeta och 
utveckla strategier som rör kommunens långsiktiga utveckling. Många menar att de inledande be-
redningsuppdragen, om exempelvis den politiskt känsliga trafikfrågan, var uttryck för att idén om 
beredningars roll inte riktigt hunnit få fäste i den politiska organisationen. Den fortsätta utveckl-
ingen har visat att beredningarna bearbetat uppgifter som upplevts meningsfulla och att man fått 
fram konstruktiva underlag i kommunens utvecklingsarbete med långsiktiga strategier. Diskuss-
ionen i vårt intervjumaterial ifrågasätter alltså inte beredningssystemet som sådant. Istället är det 
överväganden kring hur systemet kan utvecklas i olika avseenden. Vi har så långt kunnat notera 
främst tre överväganden i denna del: 

För det första förs det en diskussion om hur många beredningar som bör finnas och det handlar i 
grunden om det de facto finns tillräckligt många frågor som är lämpliga att utgöra föremål för ett 
specifikt beredningsuppdrag. Det finns för närvarande fem fasta beredningar och dessutom kan 
man tillsätta s.k. tillfälliga beredningar för specifika uppdrag67. Det finns i vårt intervjumaterial 
några röster som uttrycker att beredningssystemet utgör en något för stor kostym och det kanske 
vore lämpligt att minska antalet fasta beredningar och istället, om behov finns, utnyttja möjlig-
heten med tillfälliga beredningar. I detta ligger så klart ett dilemma. Å ena sidan finns en risk att 
om det är för många strategiska uppdrag så kan arbetet komma att upplevas som alltför konstrue-
rat och föga meningsfullt för utvecklingen av strategiarbetet i kommunen. Å andra sidan finns en 
risk med för få uppdrag att beredningarnas potential för demokratiutveckling tappar kraft (färre 
tillfällen för medborgardialoger, försämrade möjligheter för nyrekrytering av förtroendevalda, 
färre tillfällen att i fullmäktige skapa framtidsorienterade debatter osv.).  

Vår slutsats rörande detta dilemma är att det ännu är för tidigt att värdera beredningssystemet i 
detta avseende. Det behövs ytterligare tid för att kunna bedöma frågan om hur många bered-
ningar och beredningsuppdrag som är lämpligt att ha igång. Bortsett från att en del av de inle-
dande uppdragen kanske inte var lämpade att behandlas i fullmäktigeberedningar finns i nuläget 
inget som tyder på att beredningssystemet lider av att vara starkt överlastat (även om det finns en 
del röster i intervjumaterialet som antyder detta). Man skulle möjligtvis kunna tänka sig att be-
redningssystemet kännetecknas av att röra sig i en sorts långsiktig cykel där behovet av nya bered-
ningsuppdrag i vissa tider är stort medan det i andra perioder är avtagande. Man kan tänka sig att 

                                                 

65 Instruktion för fullmäktigeberedningar, Ängelholms kommun: Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23. Revi-
derad 2015-10-26. Gäller fr.o.m. 2016-01-01, dnr 2012/605. 
66 Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation. Version 1.0. Tryck: 2014, Ängelholms kommun. 
67 De fem fasta beredningarna är: (a) Lärande, (b) Samhällsbyggnad, (3) Samhällsutveckling, (4) Omsorg samt (5) 
Kultur, idrott och fritid. En tillfällig beredning har funnits tagit fram en strategi för långsiktigt skydd och bevarande 
av Ängelholms havsbad.  
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det nu, inledningsvis, funnits ett uppdämt behov med många områden där det finns anledning 
att utveckla kommunstrategier men att dessa behov efter några år kanske avtar. Man kan därefter 
tänka sig att det ackumuleras nya frågor och behov och då kanske beredningsuppdragen återigen 
ökar. Men, som sagt, det är något för tidigt att dra sådana slutsatser.  

Det kan dock finnas anledning att fördjupa vår uppföljande utvärdering mot hur de processer 
som föregår besluten att formulera nya beredningsuppdrag fungerar. Ytterst talar vi här om mak-
ten över dagordningen. Hur går det egentligen till (inte minst i informella avseenden) när nya be-
redningsuppdrag tas fram? Vilka frågor anses som viktigast att ägna beredningsarbete åt? Vilka 
frågor anses inte vara så viktiga att de bör bli föremål för beredningsarbete? Vem har störst infly-
tande över vilka beredningsuppdrag som tas fram? Hur tas uppdragsbeskrivningarna fram och hur 
processas vilka frågor som uppdraget ska omfatta? Vilken är de lokala partiorganisationernas roll 
(exempel på motioner)? Beredningspresidiernas roll? Vi kan notera att det är svårt att utifrån in-
formation på exempelvis kommunens hemsida få fram uppgifter om sådana frågor. Det framgår 
egentligen endast att beredningarna får sina uppdrag från kommunfullmäktige. Det kan finnas 
anledning att mer utförligt än idag beskriva hur beredningar tillsätts och hur man tar fram bered-
ningsuppdrag. 

För det andra har vi i vårt intervjumaterial kunnat notera flera intressanta utsagor som handlar om 
rollen som förtroendevald i en beredning jämfört med hur det är i en mer traditionell nämnd eller 
styrelse i kommunpolitiken. Vi låter två av deltagarna i våra fokusgrupper med fullmäktigebered-
ningarna få komma till tals: 

Intervjuperson 1: Rollen i beredningen är att nå resultat, dvs. att få fram ett underlag med slutsatser 
inom beredningsuppdraget och ha dialog med medborgarna. Det är en väldig omställning att titta lång-
siktigt framåt jämfört med vanligt nämndsarbete. Vi har i beredningen kunnat enas om resultat utan 
protester - det gäller att kunna vara överens. 

Intervjuperson 2: I beredningsarbetet är det ett annat fokus i vårt uppdrag (...).  I det här långsiktiga 
visionsaktiga är det lättare att komma överens. Mindre partipolitik nu än när vi satt i nämnden då vi 
vartenda år hamnade i budget- och skattefrågor och andra stora saker. 

Utsagorna visar på ett tydligt sätt att intervjupersonerna uppfattar arbetet i beredningarna som 
något helt annorlunda jämfört med vanligt nämndsarbete. Och detta är också en av huvudpoäng-
erna med beredningssystemet; det ska befrämja långsiktigt tänkande och använda sig av metoder 
(exempelvis medborgardialoger, studiebesök, föreläsningar) som inte vanligtvis ryms i det mer 
vardagliga kommunalpolitiska arbetet. Arbetet i beredningarna kan uppfattas som ganska frihet-
ligt och okonventionellt. Den risk som påpekas av flera intervjupersoner, och som även utgjort 
slutsats i kommunforskningen, är att beredningsarbetet därmed riskerar att inte ha riktigt samma 
status som det innebär att sitta i kommunstyrelsen eller i någon av de andra tunga facknämnderna 
i en kommun (jfr Siverbo 2009). I Ängelholms kommun har man varit väl medveten om detta 
problem och för att stärka kontinuitet och politisk tyngd i beredningarna har de försetts med ett 
presidium bestående av lite mer rutinerade politiker som också har ett mandat som sträcker sig 
över en hel mandatperiod. Övriga ledamöter roteras med uppdragen och det är önskvärt att det 
bland dessa övriga ledamöter öppnas för nybörjare i kommunpolitiken och som en källa för att 
förbättra rekryteringen av förtroendevalda.  

En åtgärd som lyfts fram av en del intervjupersoner för att stärka beredningarnas status är att 
öppna för att även kommunstyrelsepolitiker och/eller politiker i övriga kvarvarande facknämnder 
ska ges möjlighet att ingå i beredningarna. Den nuvarande ordningen medger inte att ledamöter 
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och ersättare i Kommunstyrelsen respektive i Välfärdsnämnden eller Myndighetsnämnden också 
har uppdrag i en fast beredning. Poängen med att även låta politikerna i kommunstyrelse/fack-
nämnder få ta på sig uppdrag i beredningsarbetet skulle vara att stärka beredningarnas status och 
även stärka implementeringen och vidareföringen av beredningarnas slutsatser in i den ordinarie 
kommunpolitiska verksamheten. Vår slutsats är att vara försiktig med att förändra beredningsmo-
dellen på detta sätt. Det finns anledning att vara försiktig med att skapa dubbla roller mellan be-
redning och verkställighet och det finns också anledning att, ur demokratisk synpunkt, motverka 
att en växande grupp politiker tillåts sitta på många stolar samtidigt. En viktig princip bakom den 
nya politiska organisationen i Ängelholm har haft siktet inställt mot att bredda rekryteringen av 
förtroendevalda och det finns risker för maktkoncentration om samma politiker har ansvar för 
både strategiutveckling och verkställighet. Det kan däremot finnas anledning för de politiska par-
tierna att tillse att beredningarnas presidier har en stark förankring och legitimitet i det egna poli-
tiska partiet.     

För det tredje kan vi, mot bakgrund av utsagor i intervjumaterialet och som vi tidigare noterat, dra 
slutsatsen att beredningsmodellen ges en i grunden positiv värdering. Vad som framkommer i ut-
sagorna är att det skulle behövas ytterligare informationsinsatser utåt (till medborgare, organisat-
ions- och näringsliv, medier) för att tydliggöra modellens utformning och funktion. I viktiga avse-
enden signalerar modellen en ny sida av kommunalpolitiskt arbete med viktiga delar som rör 
medborgardialog, samhällsanalys och långsiktig reformpolitik. Med en starkare utåtriktad inform-
ation om beredningssystemet hade, enligt utsagor i intervjumaterialet, bland annat följande mer-
värden skapats: 

− medborgardialogerna hade kunnat sättas in i ett tydliggjort sammanhang (hur de åter-
kopplas och förs vidare) 

− ökat förståelsen för kommunens behov av långsiktiga visioner och strategier 
− ökat intresse bland potentiellt intresserade medborgare att delta i kommunalpolitiskt ar-

bete 
− stöd för de politiska partierna att ytterligare kunna koppla beredningarnas arbete till den 

egna partiverksamheten 
− positiv påverkan på allmänhetens syn på fritidspolitiker 

Kommunstyrelsens samordnings- och beredningsansvar 
En av huvudpoängerna med den nya politiska organisationen i Ängelholms kommun är att åstad-
komma en starkare samordning av den kommunala verksamheten med sikte på den enskilde 
medborgarens välfärd. Tanken är att komma bort från den sektorspolitiska uppdelning som kän-
netecknat det svenska kommunala självstyrelsesystemet sedan kommunsammanläggningarna av-
slutades på 1970-talet och försöka utveckla en kommunal verksamhet som är samordnad mellan 
olika politikfält. Kommunforskare har benämnt denna utveckling med begreppet avsektorisering 
(se Karlsson & Gilljam 2015). Ett antal kommuner har i detta syfte genomfört en omorganisering 
av kommunorganisationen där antalet facknämnder minskats (eller avvecklats helt) och istället 
har kommunstyrelsens samordnade roll stärkts väsentligt.68 Med den nya organisationen har Äng-
elholms kommun, med andra ord, genomfört en (åtminstone delvis) avsektoriserad modell. 

                                                 

68 En avsektoriserande strategi skulle också kunna vara att skapa kommundelsnämnder som tar ett samordnade hel-
hetsansvar i kommunens olika geografiska delar.   



 

 

 

58 

 

Kommunforskningen har betraktat behoven av samordning i kommunalpolitiken som mycket 
stora och att en starkt sektoriserad förvaltning i flera avseenden inte tar hänsyn till grundläggande 
behov bland kommunens medborgare. Likväl har kommunforskarna pekat på flera problem som 
den avsektoriserade kommunen har att hantera (se Karlsson m.fl. 2009, Siverbo 2009, Karlsson 
& Gilljam 2015). För det första innebär en kommunorganisation med färre facknämnder också 
färre förtroendevalda vilket naturligtvis i sig är diskutabelt ur demokratisynpunkt. För det andra 
har antalet ärenden som lagts på kommunens samordnande organ, dvs. kommunstyrelsen, ökat 
betydligt i de avsektoriserade kommunerna vilket i sin tur lett till att man delegerat en växande 
mängd ärendegrupper till förvaltningen och dess tjänstepersoner (se Siverbo 2009). Ett tredje 
problem som noterats i kommunforskningen med den avsektoriserade kommunen är att man i 
många fall förlorat engagemang och politisk kompetens bland de förtroendevalda. Det fanns tidi-
gare vad vi skulle kunna kalla besjälade skolpolitiker, socialpolitiker, kulturpolitiker osv. som i 
den avsektoriserade kommunen tappat intresset för det avsektoriserade arbetssättet (se Karlsson & 
Gilljam 2015). Karlsson & Gilljam (2015) noterar också att dessa problem lett till tendenser 
bland en del kommuner att satsa på en återsektorisering, dvs. att återgå till att utnyttja fler fack-
nämnder i det kommunpolitiska arbetet. 

I processen att ta fram den nya organisationen i Ängelholms kommun synes det uppenbart att 
man tagit hänsyn till den typen av problem som lämnats av kommunforskarna. Den nya organi-
sationen har exempelvis utformats för att hantera risken med ett minskat antal förtroendevalda 
(inte minst genom beredningsmodellen i fullmäktige) och man har också i Ängelholms kommun 
behållit två nämnder, varav den ena kan beskrivas i termer av en facknämnd inom utbildnings- 
och omsorgsområdet och den andra av att hantera all myndighetsutövning i kommunen (med 
undantag för utbildningsområdet och socialtjänsten). Tanken är också att genom kommunsty-
relsens arbetsgrupper kunna bibehålla ett relativt starkt förankrat partipolitiskt inflytande (i för-
hållande till förvaltningen) i Ängelholms kommunalpolitik.  

Vårt intervjumaterial vittnar om att det för närvarande pågår diskussioner bland kommunpoliti-
kerna där den här typen av frågekomplex behandlas. Det har exempelvis (inför budgetarbetet 
2016 och i diskussioner i kommunstyrelsen och fullmäktige under våren 2016) lyfts fram att det 
finns behov av att återinföra en vård- och omsorgsnämnd. Det finns också i övrigt flera olika re-
flektioner i intervjumaterialet kring möjligheter och problem i att åstadkomma en samordnad 
kommunpolitik utifrån de nya förutsättningarna som skapats med den nya organisationen. En del 
av dessa reflektioner kretsar främst kring konstruktionen och arbetssätten i kommunstyrelsens tre 
arbetsgrupper men också i någon mån runt frågan om relationerna till förvaltningen och tjänste-
personernas roll. Denna sistnämnda fråga ska vi behandla lite senare i framställningen (se vidare 
nedan under rubriken "Förvaltningens och tjänstepersonernas roll). Men, låt oss först få fördjupa 
analysen något ytterligare rörande kommunstyrelsens nya arbetssätt med dess tre arbetsgrupper. 
För att kunna förstå detta krävs därför att vi gör en kortfattad orientering kring hur kommunsty-
relsen arbetar. 

Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun har 15 ordinarie och lika många ersättare. Kommun-
styrelsen har det operativa ansvaret för kommunens socialtjänst, hemvård, hemtjänst, anhö-
rigstöd, kommunal hälso- och sjukvård samt försörjningsstöd. Kommunstyrelsen har ett särskilt 
utskott för myndighetsutövning för dess del av socialtjänsten. Kommunstyrelsen i Ängelholms 
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kommun kännetecknas också av att bearbeta sina uppgifter med hjälp av tre beredande arbets-
grupper. I handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation noteras följande om kom-
munstyrelsens tre arbetsgrupper: 

Kommunstyrelsen har tre arbetsgrupper som är beredande instanser utan beslutanderätt. Syftet med 
arbetsgrupperna är att kommunstyrelsens ärenden ska diskuteras och beredas politiskt innan de av-
görs i kommunstyrelsen. Arbetsgrupperna är inte proportionellt tillsatta. 

I handboken klargörs också att arbetsgrupperna ska behandla ärenden som är på väg upp till 
kommunstyrelsen inför näst- eller näst-nästkommande tillfälle. Tanken med detta är att skapa 
tidsmässigt utrymme för förankring i de politiska partierna och att olika ärenden ska kunna tas 
upp så pass tidigt att inga politiska låsningar ska uppstå. Efter diskussionen i arbetsgrupperna är 
tanken att förvaltningen ska arbeta vidare och återkomma med förslag till nästkommande möte. 
Arbetsgruppernas sammanträden leds av en samtalsledare som utses av kommunstyrelsen. Samt-
liga grupper har fem ordinarie och fem ersättare som alla ingår i kommunstyrelsen. Arbetsgrup-
perna har följande konstruktion: 

Arbetsgrupp 1 behandlar frågor om ekonomi-, personal-, arbetsmarknad-, näringslivs-, turism- 
och destinationsfrågor samt övriga tillkommande frågor. 

Arbetsgrupp 2 behandlar bygg-, anläggning-, miljö-, och teknikfrågor samt verksamhet kring fö-
rebyggande av olyckor. 

Arbetsgrupp 3 behandlar äldreomsorg-, folkhälsofrågor, kultur-, idrott- och fritidsfrågor. 

Kommunstyrelsen sammanträder under två heldagar per månad och följer ett schema som inne-
bär att förmiddagen ägnas åt arbetsgruppssammanträden och att eftermiddagen behandlar före-
dragning och formella beslut i kommunstyrelsen.  

Det finns, som redan noterats, flera viktiga reflektioner i vårt intervjumaterial kring hur nyord-
ningen med kommunstyrelsen och dess arbetsgrupper har fungerat. Det är värt att framhålla att vi 
i denna del av forskningsprojektet närmar oss en av de enskilt sett mest betydelsefulla frågekom-
plexen för att kunna utvärdera i vilken mån man i Ängelholms kommun lyckats med att skapa en 
avsektoriserad eller samordnad kommunalpolitik med medborgarens välfärd i fokus. Vi vill från 
forskarhåll, och i det här skedet av forskningsprojektet, vara en smula försiktiga med att lämna 
några definitiva slutsatser. Vi ska dock göra ett par konstateranden som bygger på iakttagelser från 
det första årets fokusgruppsamtal. Det är främst i tre avseenden vi tycker oss kunna se aspekter 
som är värda att fortsättningsvis vara uppmärksam på. I samtliga tre avseenden gäller det hur 
kommunstyrelsens arbetsgrupper fungerar i den nya organisationen. 

För det första. De tre arbetsgrupperna har konstruerats med till synes olikartad politisk status. I 
arbetsgrupp 1 återfinns hela kommunstyrelsens presidium och arbetsgruppen har att bland annat 
behandla kommunövergripande frågor rörande ekonomi (budget), personalpolitik och närings-
livs- och destinationsfrågor osv.  Man kan också konstatera att inget av de mindre partierna – 
(KD), (L) eller (MP) – fått någon plats (varken ordinarie eller ersättare) i arbetsgrupp 1. Man kan 
möjligtvis hävda att arbetsgrupp 2, med ansvar för bygg, trafik- och infrastrukturfrågor hamnar 
tvåa i statusordningen medan arbetsgrupp 3 synes ha lägst politisk status. Det är värt att fundera 
på om detta är en rimlig ordning då detta kan skapa spänningar i relationerna mellan kommun-
styrelsepolitikerna och delvis också undergräva legitimiteten för beredningsarbetet totalt sett.  
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För det andra. Det finns reflektioner i intervjumaterialet kring själva arbetsformerna i arbetsgrup-
perna. I den nyss nämnda politikerhandboken beskrivs arbetet i termer av att det är tänkt att ut-
göra ett forum för ganska informella politiska diskussioner som föregår det formella beslutsfattan-
det i kommunstyrelsen (för att undgå politiska låsningar). Den informella karaktären illustreras 
med att... 

… arbetsgrupperna inte är proportionellt tillsatta,  
… den person som håller ihop sammanträdet kallas för samtalsledare 
… i handboken för förtroendevalda benämns sammanträdena just som "grupparbeten"  

Vår bild i forskargruppen av detta är att en majoritet av de intervjuade ser fördelar med att arbets-
formerna är informella och att man med detta system skapat ett forum i kommunalpolitiken där 
man relativt prestigefritt kan samtala om viktiga frågor. Det finns dock också kritiker som hävdar 
att det ibland blivit alltför informellt och att arbetsgrupperna blivit till en sorts diskussionsklub-
bar som inte har något verkligt inflytande över de kommande, formella, besluten i kommunsty-
relsen. En del efterlyser att arbetsgrupperna borde ha en ytterligare formaliserad beredningsupp-
gift med konkreta förslag till beslut osv. Följaktligen bör det då, enligt dessa kritiker, också finnas 
en ordförande istället för en samtalsledare och en ordning med tydliggjorda protokoll där bered-
ningsarbetet summeras osv.  

För det tredje. En känslig punkt, som även finns behandlad i kommunforskningen (se t.ex. Karls-
son & Gilljam 2015), handlar om risken för att de uppgifter som kommunstyrelsen tagit över 
från de tidigare facknämnderna nu återsektoriseras inom ramen för kommunstyrelsens nyskapade 
berednings- och beslutssystem. Det finns i vårt intervjumaterial en underström av kritik som ut-
trycker en viss oro för att arbetsgruppernas beredningsarbete formar nya sektoriserade gruppe-
ringar genom att man exempelvis låter en arbetsgrupp bearbeta kultur- och fritidsfrågor och en 
annan grupp har fått ta ansvar för miljö- och teknikfrågor. Tanken är naturligtvis att de samord-
nade övervägandena ska göras vid kommunstyrelsens samlade sammanträden, men den risk som 
påpekas i detta sammanhang är ändock att den samordnande beredningen (för att undvika poli-
tiska låsningar) kan bli försvagad.  

Konstruktionen med uppdelningen av olika politiska uppgifter i de tre arbetsgrupperna ger, som 
noterades i punkten 1 ovan, en särställning åt arbetsgrupp 1 som har en tydliggjord uppgift att 
föra beredande diskussioner om ett antal utpräglade kommunsamordnade uppgifter (budget, per-
sonalpolitik och övergripande näringslivspolitik). Den typen av samordnande uppgifter ingår inte 
riktigt i samma omfattning i arbetsgrupp 2 respektive 3. En del intervjupersoner har också påpe-
kat att man, i vart fall inledningsvis i den nya organisationen, haft svårigheter att ta del av vad 
som diskuterats i de övriga arbetsgrupperna där man själv inte ingår. Ett konkret uttryck för detta 
är att en del ledamöter, i en särskild skrivelse till kommunstyrelsen, efterlyst att minnesanteck-
ningarna från arbetsgruppernas möten borde distribueras inför varje kommunstyrelsemöte. Man 
hade naturligtvis också kunnat tänka sig, för att ytterligare öka insynsmöjligheterna, att dessa an-
teckningar lades ut på kommunens hemsida. 

I denna del finns det också anledning att upprepa det som konstaterades i ett tidigare avsnitt i 
denna rapport, nämligen att de politiska partierna här har ett viktigt samordningsansvar för att 
den typen av informationsåterföring sker. Det är inte enbart en uppgift för kommunalförvalt-
ningens tjänstepersoner att ansvara för att den typen av återföringsmekanismer fungerar. 
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Förvaltningens och tjänstepersonernas roll 
Avslutningsvis i detta delavsnitt ska vi säga något om processmålet om i vilken mån förvaltningen 
och dess tjänstepersoner bidragit till att stödja politikens möjligheter att uppfylla omorganisationens 
centrala målsättningar. Det gäller målen om att dels stärka det strategiska arbetet, dels att utveckla 
en helhetssyn på den kommunala verksamheten för invånarnas bästa och dels att stärka det demo-
kratiska deltagandet. En central fråga i denna del, som behandlats i annan kommunforskning, 
handlar om att det i kommuner där facknämnder avvecklats (som i Ängelholms kommun) så har 
en växande mängd ärenden förflyttats från förtroendevalda till tjänstepersoner i den kommunala 
förvaltningen. Huvudtanken är att de politiskt förtroendevalda ska ägna sin huvudsakliga energi 
åt att ta fram strategier och behandla övergripande policyfrågor, medan en stor del av kommunal-
politikens vardags- och detaljfrågor ska delegeras till tjänstepersoner.  

En övergripande iakttagelse som kan göras efter att den nya organisationen nu varit i kraft under 
tre års tid är att det på många olika sätt varit en komplicerad och mångfasetterad resa för kommu-
nens tjänstepersoner. Både den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen har för-
ändrats på ett grundläggande sätt och den typen av stora organisationsförändringar behöver lång 
tid på sig för att bli effektiv och välfungerande. Det hade varit oerhört egendomligt om denna 
stora organisationsförändring hade gått att genomföra utan några som helst inkörningsproblem.  

Intervjumaterialet visar också på utsagor som vittnar om att det funnits en del inkörnings- och 
infasningsproblem i den nya organisationen när det gäller relationerna mellan politiker och för-
valtning. Den nya organisationen – där nya sektorsövergripande nämnder skapats, där fullmäkti-
geberedningar tilldelats strategiska uppdrag och där tjänstemannaorganisationen förändrats på ett 
grundläggande sätt – tar enligt intervjuutsagorna tid att etablera. Det finns noteringar, enligt en 
del utsagor, att det funnits vissa inkörningsproblem i fullmäktigeberedningarnas beredningsstöd 
och underlag från förvaltningens tjänstepersoner. Genomgående sägs dock också att tjänsteperso-
nernas roll utvecklats och förbättrats både inom ramen för arbetet i kommunstyrelsens arbets-
grupper (gällande olika typer av underlag, anteckningar, kontinuitet) och inom ramen för full-
mäktiges beredningar. Det har, som ett uttryck för detta, bland annat tillsatts ytterligare resurser 
för stöd till fullmäktigeberedningarnas arbete. 

Intervjumaterialet bekräftar så långt i vår analys att de förtroendevalda i kommunstyrelsen fått ta 
sig an fler strategiskt viktiga frågor och allt färre detaljfrågor. Tjänstepersonerna har fått ta ansvar 
för detaljfrågor i ökande grad. I intervjumaterialet värderas denna förändring övervägande positivt 
och anses ha bidragit till att utveckla demokrativärden i det kommunal-politiska arbetet. Detta 
skapar också sannolikt mer utrymme för långsiktighet i den politiska styrningen av kommunen. 

3. Slutsatser – övergripande mål och några utmaningar 

3.1. Organiseringsprocesser som  behöver tid 
Den enskilt sett viktigaste slutsatsen som kan dras av följeforskningsarbetet under 2016 är att den 
här typen av stora omorganiseringsprocesser behöver tid för att etableras och institutionaliseras. 
Utifrån strikt tillämpade utvärderings- och forskningsmässiga utgångspunkter vore det därför 
mycket olyckligt om den politiska ledningen i Ängelholms kommun redan efter endast ett par års 
process inleder betydande förändringar i den beslutade organisationsstrukturen. Det kan naturligt-
vis finnas politiska skäl för att redan nu göra sådana förändringar, men ur just utvärderingsmäss-
iga synvinklar vore det olyckligt.  



 

 

 

62 

 

Vi har i denna årsrapport lämnat iakttagelser av hur den nya politiska organisationen kommit att 
utvecklas sedan den sjösattes från år 2015. Man kan förenklat sett säga att den politiska organisat-
ionen förändrats i två viktiga avseenden; dels i en utvecklad berednings- och utredningsfunktion 
för strategiskt reformarbete runt kommunfullmäktige (med en institutionaliserad ordning för 
medbogardialoger) och dels i en samordningsbyggd modell för verkställighet runt kommunstyrel-
sen och dess arbetsgrupper (med egentligen endast en kvarvarande facknämnd). Det finns visserli-
gen kritiker i vårt intervjumaterial som ifrågasätter omorganisationen i sin helhet och som önskar 
se en återgång till en facknämndsbaserad politisk organisation. Vi menar dock att det inte finns 
sådana tillkortakommanden i de studerade processerna som talar för att dessa kritiker har rätt. 
Det innebär inte att allt fungerar som det ska och att det inte finns utrymme för förbättringar i 
den valda organisationsmodellen. Tvärtom, det vore oerhört egendomligt om det inte i en så pass 
omfattande organisationsförändring uppenbarat sig brister som är i behov av att justeras och ut-
vecklas. Vi ska därför i detta slutavsnitt lämna svar på de två övergripande utvärderingsfrågorna 
(se figur 1) och dessutom peka på ett antal utmaningar som det fortsatta arbetet med den nya po-
litiska organisationen bör uppmärksamma. 

3.2 Övergripande m ål 

En vitaliserad kommundemokrati? 
Hur vill vi då summera iakttagelserna så långt rörande den övergripande målsättningen om att 
den nya politiska organisationen inneburit att vi kunnat se en vitaliserad kommundemokrati i 
Ängelholms kommun?  Svaret på frågan bör formuleras med stor försiktighet och det vi kunnat 
avläsa hittills är små förändringar – vi kan inte hittills tala om några dramatiska förändringar. Lik-
väl visar resultaten av våra analyser på ett flertal vitaliserande aspekter som kan kopplas till ge-
nomförandet av den nya politiska organisationen. En första sådan aspekt är att strategiskapandet i 
kommunen, på ett medvetet och organiserat sätt, utnyttjat medborgardialoger i beredningsproces-
serna. I huvuddelen av beredningsarbetet i kommunfullmäktiges beredningar har medborgardia-
loger arrangerats. Det är naturligtvis svårt att mäta graden av demokratisk vitalisering av detta, 
men med tanke på att ett relativt stort antal dialoger genomförts (ibland med ganska brett delta-
gande) så kan vi dra slutsatsen att beredningarnas strategier i alla fall i någon mån tagit del av 
medborgarnas intresse och synpunkter inom olika politikområden. Vi ska inte överdriva betydel-
sen av att deltagandet därmed ökat på ett påtagligt sätt eller att beredningssystemet kommit att 
engagera annat än en mycket liten minoritet av kommunens medborgare. Men det är ett tydligt 
uttryck för den nya organisationens ambition att vitalisera demokratin även om vi ännu inte vet 
så mycket om deltagandets karaktär och kvalitet. Dock utgör medborgardialogerna en del av be-
slutsunderlaget och för de allra flesta politiker som varit deltagare i beredningsarbetet görs en po-
sitiv värdering. 

För den specifika frågan om hur den politiska debatten utvecklats i Ängelholms kommun till följd 
av den nya organisationen kan vi konstatera att det finns utvecklingspotential, men att slutsatsen 
av våra analyser så långt visar att debatterna i kommunfullmäktige fortfarande bör karakteriseras 
som traditionella. Den viktigaste utvecklingspotentialen i nuläget ligger i att utveckla formerna 
för debatter i fullmäktige kopplade till beredningarnas arbete. Fullmäktigedebatterna kan alltså 
inte så långt sägas ha bidragit i någon nämnvärd grad till att vitalisera det demokratiska arbetet i 
kommunen.  
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När det gäller de politiska partiernas arbete har vi kunnat dra slutsatsen att den nya politiska or-
ganisationen haft en liten, men i huvudsak positiv inverkan. I första hand menar vi att det är 
inom ramen för fullmäktigeberedningarnas arbete som vi kunnat notera en del positiva aspekter 
för de politiska partierna. Beredningarna synes ha skapat ett visst utrymme inom de politiska par-
tierna för att prata visioner och långsiktighet och beredningarnas arbetsformer med tämligen in-
formella samtal, studiebesök, föreläsningar medborgardialoger osv. ger även mervärden på den 
partipolitiska arenan. Däremot har vi inte kunnat se att den nya organisationen, exempelvis de 
nya arbetssätten i beredningarna, också lett till en förbättrad rekrytering av nya förtroendevalda. 
Många av uppdragen synes ha tillfallit personer med ett tidigare engagemang i partipolitiken.  

Ökad samverkan och samarbete? 
Utöver målet att den nya politiska organisationen i Ängelholm ska föra med sig en vitalisering av 
kommundemokratin utgör frågor om samverkan och samordning av kommunpolitiken ett annat 
huvudmål. I detta fall ställs kommuninvånarnas bästa i fokus och det kommunalpolitiska arbetet 
ska, i högre grad än tidigare, präglas av en helhetssyn och att kommunens olika verksamheter är 
samordnade. I fullmäktiges nyinrättade beredningssystem är tanken att kommunen ska arbeta 
med långsiktiga strategier för att skaffa sig en helhetssyn i politiskt angelägna frågor där blicken 
riktas en bit bortom det dagsaktuella. Det gäller att ibland kunna se skogen, inte bara träden. I 
organisationsförändringen har ambitionen i det verkställande arbetet varit att minska antalet fack-
nämnder och låta kommunstyrelsen få en starkare samordningsroll för hela kommunalpolitiken. 
Tanken är att se kommuninvånarnas behov på ett samordnat sätt. Likaså har förvaltningsorgani-
sationen i stort förändrats med utgångspunkt i att införa det som kallats för Agila Arenor (som 
inte behandlats i denna rapportdel).  

Vad kan då dras för samlade slutsatser kring frågan om huruvida organisationsförändringen bidra-
git till att öka samverkan och samarbetet i den kommunala verksamheten? De enkla svaren på 
denna fråga är följande: 

1. Det råder stor konsensus kring ambitionen att placera långsiktigt strategiskapande i 
fullmäktigeberedningar enligt den modell som tagits fram i den nya politiska organisat-
ionen. Det finns dock en del olika meningar och idéer om hur detta strategiskapande 
kan utvecklas i framtiden. Det finns anledning att framöver, för att ytterligare stärka 
samverkanspotentialen, uppmärksamma karaktären och antalet uppdrag som bör läggas 
på beredningarna.  
 

2. Det finns dock en något större osäkerhet och betydligt fler reflektioner bland de inter-
vjuade politikerna rörande den nya organisationen runt kommunstyrelsen jämfört med 
åsikterna om fullmäktigeberedningarna. Intervjumaterialet innehåller flera olika reflekt-
ioner kring konstruktionen och arbetssätten i kommunstyrelsens tre arbetsgrupper och 
det finns även överlag en osäkerhet i hur den politiska organisationen fungerar när 
facknämnderna tagits bort. Det har dels funnits förslag om att inrätta en ny facknämnd 
för vård- och omsorgsområdet samt dels diskuteras ärendemängden och delegationsa-
spekter i förhållande till kommunalförvaltningen. Vi vill som forskare i det här skedet 
av forskningsprojektet vara försiktiga med att lämna några definitiva slutsatser i denna 
del och vi har tidigare i denna rapport stannat vid att lyfta fram några allmänna iaktta-
gelser.   
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3. Den viktigaste slutsatsen rörande förvaltningens och tjänstepersonernas roll att bidra 
till att skapa bättre samverkan och samarbete bekräftar det som varit avsikten med om-
organiseringen (och som noterats även i annan kommunforskning), nämligen att fler 
ärenden hamnat hos kommunstyrelsen och att en växande mängd ärenden har delege-
rats från förtroendevalda till förvaltningen (de förtroendevalda ska syssla med de över-
gripande politikfrågorna). I detta förhållande ligger det en principiell fråga om i vilken 
mån en sådan ökande delegering är att se som en positiv eller negativ faktor ur demo-
kratisynpunkt. Om detta kommer vi att återkomma i den fortsatta följeforskningen un-
der år 2017. Inledningsvis kan vi, utifrån intervjumaterialet, konstatera att det funnits 
en del initiala problem i förvaltningens stöd för dess förändrade relation till politiken. 
Den dominerande uppfattningen i materialet är dock att dessa infasningsproblem 
minskat efterhand och att det ännu är för tidigt att dra några långtgående slutsatser. 

3.3 Utm aningar att diskutera 
Vi vill så slutligen avsluta rapporten med att lämna några, vad vi kallar, utmaningar för det fort-
satta utvecklingsarbetet med den nya politiska organisationen i Ängelholms kommun. Vi skulle 
också kunna tala om att det finns förbättringspotential inom ett antal områden. Återigen vill vi 
betona att det är för tidigt att dra några säkra slutsatser och nedanstående utmaningar ska ses som 
diskussionspunkter inför det kommande analysseminariet. 

Utmaning 1: Hur kan debattformerna i kommunfullmäktige utvecklas?  

Ett resultat av följeforskningen är att debattformerna i fullmäktige fortfarande kan beskrivas som 
traditionella och att den nya organisationen hittills inte inneburit en förnyelse och utveckling av 
den politiska debatten i kommunen. Några tänkbara förslag skulle här kunna vara att exempelvis 
skapa en ytterligare formalisering av beredningarnas debatthållplatser i fullmäktige, dvs. att man 
arrangerar särskilda (kanske seminarieliknande) arrangemang när ett nytt uppdrag ska beslutas om 
i fullmäktige, att man introducerar åtminstone en obligatorisk vägledningsdebatt per berednings-
uppdrag och att slutdebatterna ges en ny inramning i form av exempelvis speciella hearings 
(kanske med inbjudna kritiker eller expertkommentarer) eller paneldebatter osv.   

Utmaning 2: Hur kan man utveckla återkopplingen av medborgardialoger? 

Det framgår i kommunfullmäktiges egen instruktion för fullmäktigeberedningarna att dessa ska 
sträva efter att i hög grad av använda sig av medborgardialoger där beredningen förutsätts ta kon-
takt med organisationer, intressegrupper och liknande för att öka sin kunskap inom sitt uppdrag. 
I kommunens policy för medborgardialoger noteras även att resultatet av en medborgardialog all-
tid ska återkopplas och vara tillgänglig för samtliga medborgare. Det genomförs redan idag en rad 
informationsinsatser kopplat till fullmäktigeberedningarnas arbete (nyhetsbrev, information på 
kommunens hemsida och annan dokumentation). Likväl finns i vårt intervjumaterial en del utsa-
gor som problematiserar just återkopplingsfunktionen. Det behövs, menar en del, ytterligare fin-
justering hur man hanterar återkopplingen beroende på typ av medborgardialog. Kanske skulle 
ett förslag kunna vara att varje beredning i samband med att man tar fram plan för arbetet också 
tar fram en något mer detaljerad beskrivning än vad som görs idag för hur medborgardialogerna 
ska återkopplas.   
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Utmaning 3: Hur kan de politiska partierna stärka sin position i kommunpolitiken? 

Vi drar i denna rapport en försiktigt positiv slutsats rörande hur de politiska partierna påverkats 
av den nya kommunorganisationen. Det finns iakttagelser i vårt material att partiernas verksam-
het utvecklats i positiv riktning och att man också, om än kanske marginellt, kunnat utnyttja ar-
betet i fullmäktigeberedningarna för att stimulera den egna framtidsdiskussionen osv. Vi noterar 
dock också att den nya organisationen hittills inte infriat målet om en påtagligt förbättrad nyre-
krytering av förtroendevalda. Det finns också på en del håll i vårt material noteringar (måhända i 
marginalen) om att partierna inte alltid uppträder samordnat mellan de olika delarna i den poli-
tiska organisationen. Det som exempelvis sker i kommunstyrelsens arbetsgrupper och det som 
sker i fullmäktigeberedningarna bör samordnas genom partiernas egna grupperingar i kommunal-
politiken. Överlag bör därför följande frågor ställas: Hur kan partierna stärka rekryteringen av nya 
politiker (exempelvis med hjälp av nomineringar till fullmäktigeberedningarna)? Hur kan de lo-
kala partiorganisationerna göra ytterligare ansträngningar för att koppla partiaktiviteter till det 
som försiggår i kommunalpolitiken? Hur kan partierna öka samordningsarbetet mellan respektive 
partis ledamöter i beredningar, i kommunstyrelsen och i övriga nämner? 

Utmaning 4: Hur kan den nya politiska organisationen ges ytterligare offentlighet i Ängelholms sam-
hällsliv? 

En central fråga som diskuterats i samtliga fokusgrupper handlar om hur rollen som förtroende-
vald kommit att förändras till följd av en ny mediesituation i samhället. Vi kan notera att den lo-
kalpolitiska bevakningen i dagstidningen försvagats påtagligt under de senaste åren, att medbor-
garna (och även politiker och partier) i växande grad utnyttjar sociala medier för att hävda åsikter 
och att påverka kommunpolitiken och att kommunens egen kommunikationsverksamhet fått en 
allt mer strategisk betydelse i det offentliga rummet i Ängelholm. Den nya politiska organisat-
ionen i Ängelholms kommun innehåller i flera delar aspekter som är relaterade till den nya medie-
situationen.  

Exempelvis arbetar fullmäktigeberedningarna i ett gränsland där det gäller att både skapa intresse 
bland medborgarna och att hitta produktiva förhandlingslösningar som kan rama in en ny poli-
tisk strategi i angelägna framtidsfrågor. I en sådan politisk aktivitet bör kanske den partipolitiska 
retoriken tonas ner och istället måste politikerna kunna förhålla sig till en ny typ av arbetssätt där 
man med samtidighet bör kunna hantera sakinformation från experter, förslag från kommuninvå-
narna och att då också förena detta med partipolitiskt grundade idéer. Det politiska arbetet i 
kommunstyrelsen har också skiftat karaktär jämfört med hur det förhöll sig tidigare. Den samord-
nande ambitionen och förmågan att hantera en växande mängd ärenden (som övertagits från de 
tidigare facknämnderna) ger helt nya förutsättningar. I kommunstyrelsens arbetsgrupper är tan-
ken att politiken ska få utrymme att något mer informellt än vanligt få diskutera viktiga frågor 
utan att det ska behöva uppkomma politiska låsningar.  

Arbete i en traditionell kommunorganisation (som Ängelholm höll sig med tidigare) har härvidlag 
en helt annan politisk logik. I en ny mediesituation och i en ny offentlighet väcker omorganisat-
ionen osäkerhet hos många aktörer, exempelvis bland invånare, partier, näringsliv, föreningsak-
tiva, brukarorganisationer, journalister etc. Vilka ingångar finns för att komma i kontakt med 
makthavarna i kommunen? Hur kan jag på bästa sätt följa ett viss politiskt ärende genom kom-
munens olika beslutsprocesser? Hur utkrävs politiskt ansvar för den kommunala ekonomin? Vem 
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får komma till tals i samband med medborgardialoger? Det vi vill ha sagt med detta är att en om-
organisation av det slag som genomförts i Ängelholms kommun påverkar offentlighetens förstå-
else och acceptans för kommunalpolitiken. Vi drar dock inte någon slutsats att Ängelholms kom-
mun tappat legitimitet genom den nya organisationen. Det vi ser som en utmaning är att utveckla 
formerna för kommunikation och dialog i förhållande till samhällslivet i Ängelholm för att ytterli-
gare synliggöra den potential som finns i den nya organisationen. Utmaningen i denna del kan 
även kopplas till det som ska sägas nedan om dels dagordningsskapandet i fullmäktige och dels 
frågor knutna till kommunstyrelsens arbetsformer.    

Utmaning 5: Hur kan processen för dagordningsskapande i kommunfullmäktige tydliggöras? 

En fråga som behandlats i flera av fokusgruppintervjuerna är vilka politiska frågor som är lämp-
liga att behandla i fullmäktigeberedningarna. Inom vilka områden är det angeläget för Ängel-
holms kommun att utveckla visioner och strategier inför framtiden? Det finns idag en förhållan-
devis tydlig och väl framskriven processordning (bland annat i handboken för förtroendevalda) 
för hur arbetet i fullmäktigeberedningarna ska bedrivas efter det att fullmäktige fattat beslut om 
ett nytt beredningsuppdrag. Däremot är processen före detta beslut inte lika väl framskriven. Det 
framgår att fullmäktiges presidium (tillsammans med presidierna för beredningarna och kom-
munstyrelsens presidium), lägger fram förslag till fullmäktige om nya beredningsuppdrag, men 
det är för en utomstående betraktare inte helt tydligt hur denna process går till. Den s.k. dagord-
ningsmakten, dvs. makten att kunna bestämma vilka frågor som ska behandlas respektive som 
inte ska behandlas i de politiska processerna utgör många gånger kommunalpolitikens centrums-
kiva.  

Det finns anledning att tydliggöra denna funktion i Ängelholms kommun. Hur kan jag som en-
skild medborgare vara med och påverka detta dagordningsskapande? Hur kan kommunen ut-
veckla arbetssätt som stimulerar medborgare och organisationsliv att engagera sig i att ta fram 
kommande strategiuppdrag? På vilka sätt kan de politiska partierna få en tydliggjord roll i dessa 
processer? Hur skapar man en aktiv debatt och dialog kring behovet av nya visioner? I flera avse-
enden finns det sannolikt möjligheter för både medborgare och partier att påverka dagordnings-
makten, men det finns demokratiska poänger att vinna på att ytterligare tydliggöra och skriva 
fram en processordning kring de möjligheter som finns för att kunna lyfta in strategiskt viktiga 
frågor på den kommunpolitiska dagordningen i Ängelholms kommun.    

Utmaning 6: Hur kan kommunstyrelsens interna beredningsarbete synliggöras och utvecklas?  

Vi har tidigare noterat att det finns en viss osäkerhet och även kritiska anmärkningar i intervju-
materialet kring hur kommunstyrelsens interna arbetsprocesser fungerat i den nya organisationen. 
Utan att göra någon värdering av hur detta arbete faktiskt fungerat vill vi lyfta fram betydelsen av 
att både synliggöra den politiska poängen med kommunstyrelsens samordningsroll (i jämförelse 
med en traditionell facknämndskonstruktion) och att framöver uppmärksamma en del process-
aspekter i främst systemet med beredande arbetsgrupper i kommunstyrelsen (uppgiftsfördelning, 
formaliseringsgrad, proportionalitet m.m). Vi ser detta som svårhanterliga utmaningar och vårt 
intervjumaterial vittnar om att kommunstyrelsens arbetsformer kräver nytänkande hos både poli-
tiker och tjänstepersoner.  

I grunden handlar detta om en institutionalisering av en ny kommunpolitisk modell. Den in-
stitutionella struktur som den kommunala självstyrelsens byggts upp med under lång tid har i stor 
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utsträckning byggts på en sektoriserad struktur med starka facknämnder som haft en fackmanna-
mässig förvaltning knuten till sig. Kommunforskningen visar att den typen av sektoriserad för-
valtning hade sina glansdagar när de offentliga välfärdssystemen byggdes ut men har i takt med 
att samhällsutvecklingen förändrats tappat i legitimitet. Behoven av att integrera olika verksam-
heter och skapa samordnad samhällsservice har blivit avgörande för att hantera många av vår tids 
komplexa samhällsproblem (se t.ex. Montin & Granberg 2013 eller Erlingsson & Wänström 
2015). Problemet är att många av kommunpolitikens organisationsstrukturer är starkt stigbero-
ende och när man som i Ängelholms fall söker framkomstvägar genom att försöka utveckla en an-
norlunda organisering möts man av infasningsproblem. Utan att på något sätt överdriva detta ut-
vecklas ett motstånd som hävdar att det var bättre förr. Det är svårt att byta perspektiv och orga-
nisationskultur. Den här sortens ting tar tid, för att citera en intervjuperson.  

Återigen; utmaningen här består kortfattat i att synliggöra poängen med en samordnad verkstäl-
lighet i kommunpolitiken och att även uppmärksamma hur denna samordning realiseras inom 
ramen för kommunstyrelsens beredningsprocesser. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Fokusgrupp; kommunstyrelsens arbetsgrupper 
 

1. Presentation av närvarande 

 

2. Forskarna inleder och presenterar kortfattat forskningsarbetets innehåll och förutsättningar 
för fokusgruppsamtalet (1+2 = 5 minuter) 

 

3. Tema 1: Politikerroll i förändring (25 min) 

- Vilken är min uppgift som politiskt förtroendevald kommunen?  
- På vilka sätt har politikerrollen förändrats under de senaste 10 åren?  
- Vad förväntas av mig som politiker i kommunstyrelsen?  
- Hur ser ni på den delvis nya roll som skapats genom arbetet i kommunstyrelsens arbets-

grupper (att samordna skilda kommunala ansvarsområden och även att förhålla sig till 
de långsiktiga strategierna som formuleras i fullmäktiges beredningar). 

- Nämnders status vs beredningars status?  
- Hur tänker ni inom partierna vid rekrytetring av ledamöter till arbetsgrupper 

 
 

4. Tema 2: En vitaliserad kommundemokrati (25 min). På vilka sätt kan den nya organisat-
ionsmodellen (med nya nämnder, arbetsgrupper i KS samt fullmäktigeberedningar) påverka  

- de politiska partierna i kommunen 
- den politiska beredningen inom kommunstyrelsen 
- debatterna i fullmäktige  
- den mediala bevakningen av kommunen 
- beredning vs nämnd insyn (transperens) för medborgare (medarbetares/tjänstepersoners 

insyn) 
 

Paus (15 min) 

 

5. Tema 3: Inflytande i den kommunala organisationen (30 min) med den nya organisations-
modellen. Följande frågor:  

- Hur ser ni på relationen mellan förvaltning och partipolitik i den nya organisationen (in-
flytandefördelning mellan politiker och tjänstepersoner)? 

- Hur ser relationen eller balansen ut mellan den verkställande delen runt kommunstyrel-
sen och den strategiska delen runt fullmäktige (inflytandefördelning mellan KS och full-
mäktige)? 

- Vilket utrymme (minskat eller ökat) kommer olika delar av de politiska uppgifterna i 
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kommunen få i den nya organisationen? Är det vissa frågor som kan komma att få mer 
utrymme jämfört med tidigare?  

- Hur påverkas balansen mellan kommunens utvecklingsfrågor (näringsliv, sysselsättning, 
hållbarhet, attraktivitet) och kärnfrågor som exempelvis utbildning, omsorg, vård (infly-
tandefördelning mellan olika politikområden)? 

- Har den nya politiska organisationen i praktiken bidragit till en bättre sam- verkan 
och samordning mellan olika kommunpolitiska uppgifter? 
 

6. Övrigt (10 min) 

- Återkoppling, minnesanteckningar istället för protokoll (gentemot tjänstepersoner) i ar-
betsgrupperna  

- Hur fungerar det med arbetsgrupper vad är bra vad är dåligt (samtalsledare) 
- Har er insyn i beredningar förändrats? 
- Förankring av beredningars förslag i den egna partigruppen (generellt vs era sektorer) 
- Allmänt saker som behöver ändras nu/Allmänt saker där ni inväntar forskningsresultat 
- Resurser, tid, hälsa, arbetsklimat och annat i omorganiseringen? 
- Vad har varit de största utmaningarna hittills? 

 

- Hur ser ni på de andra arbetsgrupperna? 
- Hur ser ni på arbetstiden för de nyorganiserade arbetsgrupperna? 
- Har arbetsgrupperna påverkat partiarbetet? Hur? 
- Har arbetsgrupperna påverkat relationen till förvaltningen? Hur? 
- Har arbetsgrupperna påverkat dagordningen i KS? 
- Har KS roll stärkts i den nya organisationen? 
- Har maktskiftet avspeglat sig i arbetsgruppernas respektive KS arbete? Hur? 
- Hur förhåller ni er till det strategiskapande arbetet i fullmäktiges beredningar 

 

 

7. Avslutning 
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Bilaga 2. 

Fokusgrupp: Fullmäktigeberedningar 

 

1. Presentation av närvarande 

 

2. Forskarna inleder och presenterar kortfattat forskningsarbetets innehåll och förutsättningar 
för fokusgruppsamtalet ( 5 minuter) 

 

3. Tema 1: Politikerroll i förändring (25 min) 

- Vilken är min uppgift som politiskt förtroendevald kommunen?  
- På vilka sätt har politikerrollen förändrats under de senaste 10 åren?  
- Vad förväntas av mig som politiker i beredningen?  
- Hur ser ni på den delvis nya roll som skapats genom arbetet i att samordna skilda kom-

munala ansvarsområden och även att förhålla sig till de långsiktiga strategierna som 
formuleras i beredningar. 

- Nämnders status vs beredningars status? Föryngring av politiker?  
- Kontakter med medborgarna? 

  
 

4. Tema 2: En vitaliserad kommundemokrati (25 min). På vilka sätt kan den nya organisat-
ionsmodellen (med nya nämnder, arbetsgrupper i KS samt fullmäktigeberedningar) påverka  

- de politiska partierna i kommunen 
- den politiska beredningen inom kommunstyrelsen 
- debatterna i fullmäktige – hur har de utvecklats; hur upplever ni fullmäktiges roll i förhållande till be-

redningen; beredningen har möjlighet att begära vägledningsdebatt i KF för att förtydliga 
uppdraget. Har det utnyttjats? (s 15 handboken) 

- den mediala bevakningen av kommunen 
- beredning vs nämnd insyn (transperens) för medborgare (medarbetares/tjänstepersoners 

insyn) 
 

Paus (15 min) 

 

5. Tema 3: Inflytande i den kommunala organisationen (40 min) med den nya organisations-
modellen. Följande huvudfrågor:  

- Relationen politiker och tjänstepersoner. Hur ser ni på relationen mellan förvaltning och 
partipolitik i den nya organisationen (inflytandefördelning mellan politiker och tjänste-
personer)? Hur har tjänstemannastödet till beredningarna fungerat? Era tankar om med-
borgardialog och stöd från tjänstepersoner i detta? 

- Relationen KS och beredningarna. Hur ser relationen eller balansen ut mellan den verk-
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ställande delen runt kommunstyrelsen och den strategiska delen runt fullmäktige (infly-
tandefördelning mellan KS och fullmäktige)? 

- Hantering av politiska uppgifter/sakfrågor. Vilket utrymme (minskat eller ökat) kommer 
olika delar av de politiska uppgifterna i kommunen få i den nya organisationen? Är det 
vissa frågor som kan komma att få mer utrymme jämfört med tidigare? Hur påverkas ba-
lansen mellan kommunens utvecklingsfrågor (näringsliv, sysselsättning, hållbarhet, at-
traktivitet) och kärnfrågor som exempelvis utbildning, omsorg, vård (inflytandefördel-
ning mellan olika politikområden)? 

- Samverkan och samordning. Har den nya politiska organisationen i praktiken bidra-
git till en bättre sam- verkan och samordning mellan olika kommunpolitiska uppgif-
ter? 

- Beredningarnas arbetsformer. Hur fungerar det med beredningar vad är bra vad är dåligt 
(diskussionerna, minnesanteckningar, sammanträdesfrekvens, sammanträdestider). Hur 
fungerar insynen mellan olika beredningar? Resurser, tid, hälsa, arbetsklimat och annat i 
omorganiseringen? 

- Partierna och beredningsarbetet. Förankring av beredningars förslag i den egna partigrup-
pen (generellt vs era sektorer) 

- Övrigt. Allmänt saker som behöver ändras nu/Allmänt saker där ni inväntar forskningsre-
sultat. Vad har varit de största utmaningarna hittills? 

 

6. Avslutning 
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Bilaga 3. 

 
 
Iakttagelser från observationer från två medborgardialoger 
 
 

A. Munka Ljungby; Beredningen för samhällsutveckling  

Observatör Jörgen Johansson. Tidpunkt: Tisdag den 7 juni kl. 13-15   

 

Cirka 25 personer närvarande från pensionärsorganisationerna SPF och PRO.  
12 politiker närvarande från beredningen samt två tjänstepersoner från kommunen. 

Dialogen inleddes av Carl-Axel Andersson, (Ep) och ordförande i beredningen, med att hälsa alla 
välkomna. Andersson presenterade beredningen som sådan och det uppdrag om trygghet som be-
redningen arbetar med. Problemet med tryggheten i Ängelholms kommun tecknades av Anders-
son som att upplevelserna av otrygghet är större än vad faktiska analyser visar. Ängelholm är i 
grunden en ganska trygg stad, men medborgarnas upplevelser av otrygghet finns och behöver dis-
kuteras och behandlas politiskt.  

Dialogen organiserades i form av att man (med kaffe och tilltugg) fick möjlighet att diskutera ett 
antal frågeställningar i grupper vid de bord som dukats i lokalen. Det var fyra frågor som skulle 
diskuteras (enligt Andersson har dessa fyra frågor funnits med vid samtliga medborgardialoger 
som genomförts): 

1. Vad är trygghet för dig? 
2. Vad är otrygghet för dig? 
3. När känner du dig otrygg i Ängelholms kommun? 
4. Vad skulle få dig att känna dig tryggare? 
 
Gruppdiskussioner och kaffedrickande pågick i ungefärligen 60 minuter. Beredningens ledamöter 
var utplacerade vid de bord som organiserats i lokalen (7 bord). Observatören (dvs. underteck-
nad) cirkulerade runt i lokalen och satt med som åhörare vid tre bord: 

Bord 1: Här diskuterades trygghet i termer av att kunna gå hem ensaam under kvällstid, om be-
hovet av patrullerande polis, om betydelsen av larm i bostäderna (någon i gruppen lyfta fram att 
det varit inbrott i Munka Ljungby). Inga direkta förslag lades fram utan det hela var en allmän 
diskussion. 

Bord 2: I denna grupp behandlades, i likhet med bord 1, detta med att gå hem ensam om kväl-
larna; vissa platser ansågs utgöra "tillhåll" för personer och var lätt obehagliga att passera. Även att 
parkera bilen på lite avsides och mörka ställen ansågs som en otrygghet. En del reflektioner gjor-
des kring ensamkommande flyktingbarn och deras svårigheter att komma in i samhället. Även vid 
detta bord diskuterades inbrott i villor. Även s.k. falska "hantverkare" som försöker ta sig in i 
hus/lägenheter lyftes fram i diskussionen. 
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Bord 3: Även i denna grupp diskuterade ensamkommande flyktingar (på ett sakligt sätt och med 
utgångspunkt i att kunna hjälpa eller stödja denna grupp). Likaså lyftes frågan om tiggeri och ro-
mernas situation; ingen ansåg sig störd av detta. I denna grupp diskuterades också en del kring att 
medierna är en starkt bidragande orsak till att det uppstår otrygghet bland många människor i 
samhället, särskilt bland de äldre.  

Efter diskussionerna avslutades mötet och ordförande Andersson tackade för visat intresse. Ingen 
redovisning eller försök till uppsummering gjordes. Iakttagelser och anteckningar om diskussion-
erna i de olika grupperna gjordes av de närvarande ledamöterna. 

 

B. Observation i Söndrebalgs skola, Hjärnarp; Beredningen för kultur och fritid 

Observatör: Ronny Severinsson, Tidpunkt: Onsdag den 5/10 2016 

Deltagare; tre politiker ur beredningen, en beredningskoordinator samt ca 105 elever i åk 7-9. 

 

Dialogen har föregåtts av beredningsarbete med mycket materialinsamling kring dialoger om 
Ängelholm som ungdomskommun, och vidare allt från strategiskt folkhälsoarbete, flyktingmot-
tagning i Ängelholms kommun till presentationer om biblioteksverksamhet, om polisens trygg-
hetsmätningar, om befolkningsprognos och om skolprestationer, skolstress, psykisk ohälsa och 
tonåringar från Folkhälsomyndigheten samt enkät om tolerans bland gymnasieungdomar. Bered-
ningen har också haft en genomgång av 17 metoder att möta medborgare i dialoger. 

Dialogerna gjordes i blandade grupper åk 7-9 med ca 15 elever i varje grupp och ca en timme per 
grupp. Observation gjordes i två olika grupper. Under eftermiddagen fick eleverna besvara en en-
kät som rörde skolfrågor. 

Samtalen kretsade huvudsakligen kring tre huvudteman, mötesplatser, kommunikationer och 
skolmiljö. Mötesplatser är som regel en angelägen ungdomsfråga och det kom förslag på allt från 
skateboardplats med bord att sitta vid utomhus, fritidsgård, café. Klagomålen var mer allmänna, 
att det inte finns så mycket att göra och att man tänker lämna orten när man blir äldre. Att kunna 
lämna orten för aktiviteter på andra håll, exempelvis badhuset i Ängelholm, togs upp under temat 
kommunikationer. Fler problem lyftes här, att det saknas säkra cykelvägar, att det inte går bussar 
på söndagar, att busstider inte passar, att eleverna måste bussas till gymnastiksalen, att skolbussens 
runda inte är optimal, regler för att få skolskjuts, busskort (JoJo-kort först på gymnasienivå). En 
lärare inflikade att den fria gymnasieskolan Apelryd i Båstad konkurrerar med Rönnegymnasiet i 
Ängelholm om högstadiestudenterna genom att erbjuda bilskjuts.  När det gällde skolfrågor pas-
sade lärare på att önska en större skolmatsal och bättre idrottshall som man inte behöver bussas 
till. Eleverna i de båda observationsgrupperna var återhållsamma i skolfrågor, kanske pga. lärarnas 
närvaro. De hade inga klagomål på skolmaten, men mobbningsproblematik lyftes. Övriga frågor 
som togs upp när eleverna blivit mer varma i kläderna eller insett värdet av dialogen handlade bl. 
a om fiberutbyggnad och att röja upp vid badplatsen Västersjön.  

Det fanns viss kännedom om att en elev från orten sitter med i ungdomsfullmäktige (UF). Hon 
gav sig tillkänna efter ett tag och berättade att möten hålls olika ofta och att det hittills inte varit 
något möte för henne att gå på. Tanken är att kunna lyfta frågor via elevrådet till UF. Att det 
finns en smartphoneapp för kontakt med UF var det inte många som kände till. 
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Iakttagelser fördelar: Som framgår av redovisningen ovan som är begränsad till två grupper, gene-
rerades ett underlag kring flera viktiga framtidsfrågor. Det blev ett möte mellan politiker och 
unga medborgare, där ungdomarna fick information och inblick i politiskt arbete och löfte om 
framtida återkoppling. I den ena gruppen fördes dialogen av en politiker med stor lokal- och per-
sonkännedom om orten. Det bidrog till att de tysta eleverna efterhand öppnade sig. I den andra 
gruppen gav politikerna en inledande presentation om visionen framtidskommun, ungdomskom-
mun, beredningarna och medborgardialogerna i den politiska processen. 

Iakttagelser nackdelar. Blandade årskurser bidrog i ena fallet till tystnad och i det andra till viss 
stökighet där de äldre drog med sig yngre. Detta löstes i vissa grupper genom att beredningskoor-
dinatorn skapade mindre grupper (bikupor). Lärare blandade sig i dialogen, på gott och ont. De 
uppmuntrade till dialog men styrde omedvetet ämnesval. 

Dialogguiden bestod av 4 frågor 1. Vad är det bästa med Ängelholms kommun, 2. Vad saknar du 
i Ängelholms kommun, 3. Hur ser din drömstad/kommun ut, 4. Upplever du att du kan påverka 
i politiska frågor? Intrycket vid observationen är att frågorna var för abstrakta för trigga igång en 
dialog. Först när politikerna gick in på bestämda teman kom diskussionen igång. Denna styrning 
av ämnesområden kan knappast ses som problem, eftersom dessa sammanföll med elevernas prio-
riteringar och eftersom det inte hindrade att eleverna förde fram andra frågor. 
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DEL II Ängelholms kommuns nya tjänsteorganisation - agila arenor 
och servicestödet 
Författare: Jan Karlsson & Mats Holmquist 

Kunskapsöversikt -  Flexibla organisationsformer, lärande och arbetsmiljö
      

Avsikten med denna kunskapsöversikt är att vara en inramning och en grund för de olika följe-
forskningsinsatser som sker i Ängelholms nya kommunorganisation med ett särskilt fokus på agila 
arenor och servicestödets funktion.  I denna översikt presenteras både grundläggande vetenskap-
liga teorier för organisationer i förändring liksom tidigare den senaste forskningen på området. 
Syftet är att skapa en djupare förståelse för de olika processer och resultat som framkommer ge-
nom följeforskningsinsatserna i Ängelholm och samtidigt vara en vetenskaplig grund, som kan 
användas i analyser av och förslag till förbättringsåtgärder.  Ytterligare en avsikt är att kunskaps-
översikten tillsammans med resultaten för genomförda forskningsinsatser i denna rapport, kan an-
vändas för kompetensutveckling av chefer och medarbetare. Här finns användbara exempel från 
forskning inom området. Här finns tidigare vetenskapliga studier kring flexibla organisationsfor-
mer, lärande i arbetslivet, arbetsmiljö, stress i samband med organisationsförändringar, samt hur 
chefer och medarbetare kan hantera utmaningar i vardagen under en pågående omorganisations-
process i en politiskt styrd organisation. 

F lexibla  organisationsform er 
Agil betyder, lättrörlig, flexibel och anpassningsbar och avser organisationers förmåga att snabbt 
anpassa sig till förändring, (se avsnitt ”Den agila organisationsformen” i nästa avsnitt). Brown & 
Scase (1994) beskriver hur den flexibla organisationsformen började dyka upp kring 1970 i sam-
band med större krav på att minska kostnaderna för organisationerna. Arbeten och arbetsuppgif-
ter utsattes för ständig omorganisation, vilket även gällde personalnivåer och ledningsstrukturer. 
Ett uttryck för detta var att organisationer delades in i mindre enheter med stort eget ansvar och 
egen beslutanderätt. Informationsteknologin satte också fart på organisationsförändringarna då 
datatekniken förenklade mycket administrativt arbete och minskade behovet av mellanchefer. 
Den flexibla organisationsformen var plattare och lösare. I stället för säkerhet och trygghet upp-
muntrade den kreativitet och förändring.  

Ledningen i den flexibla organisationen är enligt Brown & Scase en liten grupp förhandlare som 
gör överenskommelser med andra aktörer i produktions- och försäljningskedjan. Därför har ledar-
skapet förändrats radikalt från styrning och kontroll i byråkratiska organisationer till motivation 
och engagemang i flexibla och anpassningsbara organisationer. Detta nya situationsanpassade le-
darskap kräver andra personliga kunskaper och färdigheter än det gamla regelbaserade ledar-
skapet. Cheferna behöver en förmåga att förstå och sympatisera med personalen som individer. 
De behöver utveckla ett ledarskap som uppmuntrar delat ansvar och en gemensam dialog om 
problem, möjliga lösningar och målstrategier. Detta förutsätter flexibla och anpassningsbara che-
fer som klarar att tillämpa ett öppet och demokratiskt beslut sätt där medarbetarna görs delaktiga 
i förändringen och anpassningen. En flexibel organisation kräver därmed lyhördhet för olika situ-
ationer och grupper samt större förståelse om mänskliga relationer och mellanpersonella färdig-
heter. 
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Den ag ila  organisationsform en 
Inom organisationsforskningen har utvecklingen gått från mekaniska till organiska former.  Från 
Taylorismens massproduktion till Flexible Manufactoring Systems och Just-in-time koncept. För-
ändringen börjar i tillverkningsindustrin och överförs sedan till tjänsteverksamhet, från privata 
näringslivet till offentlig sektor.  Tydliga exempel på det idag är Lean Production som började i 
industrin och sedan fördes över till offentlig sektor där New Public Management utvecklades. 

Den flexibla och agila produktionen är idag ett framgångsrikt koncept i industrin (Duguay, 
Landry & Pasin, 1997) som vuxit fram för att kunna hantera den ökande förändringstakten i ar-
betslivet. Från att tidigare ha försökt kontrollera förändringen, skydda sig mot den eller isolera sig 
från den, försöker företag idag anpassa sig till den genom att ständigt samspela med omgivningen. 
Flexibilitet och agilitet innebär en förmåga att snabbt och effektivt anpassa sig. 

Flexibilitet är en förmåga att utöka eller minska produktionsresurser effektivt utifrån förändringar 
i omgivningens produktionsförutsättningar. Viktiga parametrar är tid, kvalitet och kostnader. 
Agilitet är en förmåga att snabbt ändra alla aspekter av verksamheten utifrån förändrad efterfrågan 
på marknaden. Viktiga parametrar är förändringstakt och fart. Flexibilitet och agilitet innebär en 
förmåga att snabbt anpassa verksamheten med konstant samordning. En flexibel och agil pro-
duktion kan ses som en ideal form för ständiga förbättringar och eliminerande av skräp. 

Forskningen om flexibla och agila organisationer är gjord inom industrin och visar på ett blandat 
resultat (Duguay, Landry & Pasin, 1997). De som inte gått bra har suttit fast i det gamla mass-
produktionsparadigmet. De som varit framgångsrika har lyckats integrera det nya förhållningssät-
tet på ett konsekvent och sammanhängande sätt i deras utvecklingsstrategi. MIT Comission lyfte 
i slutet v 1980-talet fram sex framgångsfaktorer som krävdes för en flexibel produktion: 

 

1. Samtidig förbättring av kvalitet, kostnader och tid 
2. Arbeta nära kunderna 
3. Nära relation med underleverantörerna 
4. Använd teknologi 
5. Plattare och mindre uppdelad organisation 
6. Innovativ HR-policy med kontinuerlig kompetensutveckling, teamwork, delaktighet och 

flexibilitet 
 

För personalen innebär det enligt Duguay, Landry och Pasin (1997) att  

- de arbetar i självorganiserade och självstyrda grupper 
- de får ansvar även för att förbättra produkter och arbetsprocesser 
- det skapas nätverk kring centrala organisationsprocesser 
- de får kompetensutveckling som gör dem multikompetenta och flexibla 
- de ses som en värdefull tillgång och uppmuntras till ständig utbildning 
- chefer och administration stödjer personalen antingen som experter eller som utbildare 

och coacher 
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En flexibel och agil organisation kan enligt Duguay, Landry & Pasin (1997) ses som en levande 
organism som ingår i ett öppet system med flera omgivningsrelationer. Dess struktur är i konstant 
utveckling där några temporära delar är centrerade kring en grupp kärnkompetenser och där 
funktionella avdelningar är ersatta av uppgiftsgrupper baserade på kundmöjligheter. Huvudinrikt-
ningen är inte personalkontroll utan kundnöjdhet. Förbättringar görs inte i stora expertstyrda 
projekt utan ständigt i arbetsgruppernas vardag.   

Personalen, som i tidigare mekaniska organisationsformer var okvalificerad, med låga ackordslö-
ner och inriktade på produktionsuppgifter under chefers ledning, har i den flexibla och agila orga-
nisationen lön efter kvalifikation, får kontinuerlig kompetensutveckling och cheferna utgör ett 
expertstöd. 

Organisationsutveckling  
Utmaningen är hur företag ska transformera sig till agila organisationer som är skickliga och 
snabba på anpassning, flexibilitet och lärande. För att utveckla en agil organisation krävs enligt 
Appelbaum, Calla, Desautels. & Hasan (2017) förändringar på alla nivåer. Från strukturen, via 
ledarskapet och beslutsfattandet, till medarbetarnas kompetens och relationer. Chefer behöver se 
agilitet som en överordnad princip för strategiska och operativa aktiviteter. Det krävs en flerårig 
resa som innehåller stora utmaningar och bakslag under vägen, menar författarna. 

Appelbaum, Calla, Desautels. & Hasan (2017)  summerar forskningen om agila organisationer 
och lyfter fram fyra oberoende komponenter som tillsammans bidrar till att göra organisationer 
agila. Den ena är agila strategier som bland annat består av engagemang och helhetssyn. Den 
andra är agila processer som innehåller flexibla resurser, snabba lösningar och rika informationssy-
stem. Den tredje är agila människor som lär kontinuerligt, är flexibla och multikompetenta samt 
kan fatta snabba beslut. Den fjärde är agila kopplingar med kunder och omgivningen. 

Författarna (ibid) menar att en nätverksstruktur i en agil organisation bidrar till positiva resultat. 
Nätverksstrukturen tillåter snabb och flexibel tillgång till värdefulla resurser, förmågor och in-
formation. De förespråkar agil ledarstil, agil personal och hållbarhet som nyckelfaktorer i strävan 
att designa, utveckla och bevara agila organisationer.   

Den agila ledarstilen innebär att reagera proaktivt på förändringar och att skapa ett arbetsklimat 
där personalen är involverad i beslutsfattande. Det behövs även ett stödjande belöningssystem 
som uppmuntrar agilitet. Till den agila ledarstilen hör också en risktagande attityd. Forskningen 
visar att ju högre grad av risk beslutsfattarna är beredd att ta, desto högre nivå av organisatorisk 
agilitet når man (Appelbaum, Calla, Desautels. & Hasan, 2017). Cheferna behöver känna sig be-
kväma med att experimentera och öppna för att delegera beslutsfattande. Agilitet kan endast upp-
nås genom att anamma ett medvetet risktagande, ta tillvara lärdomar från misslyckanden och 
lägga ner olönsamma projekt. För att utveckla ett agilt ledarskap behövs då lärande chefer och 
agila ledarutvecklingsprogram. 

Agil personal kan uppnås genom att organisationen förbättrar och upprätthåller personalens ar-
betstillfredsställelse. En agil förändring uppstår när människor är engagerade, öppna, lärande, 
redo att anta utmaningar, genererar nya idéer, känner sig viktiga och delaktiga i lagets strävan för 
en blomstrande verksamhet. 
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När agilitet utvecklas i organisationen måste också dess hållbarhet implementeras. Agilitet måste 
integreras i uppdraget, visionen och värdegrunden, särskilt som en tvärfunktionell aktivitet riktad-
mot problemlösning. Hållbar praktiker måste integreras i organisationens strategi för att bli en 
förändring på djupet och inte bara på ytan. Hållbarhet kommer alltid att handla om organisato-
riska förändringar och anpassning. Förändring är konstant i hållbarhet; det är innehållet i föränd-
ringsarbete som utvecklas med tiden, eftersom krav och behov i omgivningen formar behov av 
förebyggande anpassning .  

En slutsats Appelbaum, Calla, Desautels. & Hasan (2017)  drar, är att även om syftet med större 
organisatorisk agilitet är att öka hastigheten på reaktioner på förändringar, ger det strategiska en-
gagemanget, omvärldsbevakningen och ständiga förbättringar med stöd av ett starkt ledarskap, 
faktiskt organisationer mer tid att reagera på vad de ser komma långt i förväg. Att bli och upprätt-
hålla en agil organisation är inte lätt. Det krävs en längre resa, kanske utan slut. 

Lärande i arbetslivet 
I utvecklingsprocesser föregår ett lärande själva förändringen. Tankar, uppfattningar och värde-
ringar förändras viket leder till nya åtgärder och handlingar. Lärandet blir bron mellan vardagsar-
bete och utveckling (Brown & Duguid, 1996). Lärande är ett vitt begrepp som kan handla om en 
mängd saker och aspekter. 

Kollektivt lärande 
Organisationer kan huvudsakligen lära på två sätt: genom egna erfarenheter eller genom andras 
(Levitt & March, 1988). Själva lärandet som aktivitet är en enskild handling men det som skapas 
bygger på information i omvärlden och hör samman med andras kunnande. Att samverka och 
lära tillsammans med andra utgör ett lärande där processen sker gemensamt, kollektivt bland in-
dividerna. Kunnande finns mellan oss människor. Kollektivt lärande kan handla om individers 
möte med varandra vilket stimulerar ett internt personligt reflekterande kring våra erfarenheter 
(Nonaka & Konno, 1998). Med ett synsätt att de flesta problem i verkligheten är komplexa och 
lösningarna provisoriska följer att vi ständigt behöver fundera på bättre lösningar, det vill säga att 
kontinuerligt mötas för att lära tillsammans.  

En lärande samverkan sker i frivilliga grupperingar tvärs över organisationsgränser där kunskap 
bildas under vägen (Södergren, 2005). Dessa framväxande processer är naturliga och kan inte pla-
neras eller förutsägas, de sker genom möten och dialog. Denna lärande samverkan förutsätter, en-
ligt Södergren, ett lärande förhållningssätt, en förmåga att lära av andra och aktivt förhålla sig till 
lärande, att se lärande som en integrerad och kontinuerlig del av processen. Det kräver en medve-
tenhet om och en förmåga att utbyta synpunkter och idéer, kombinera och bilda kunskap samt 
att kollektivt lära av varandra. Att lära mellan varandra kan stödjas genom att undersöka alterna-
tiva perspektiv på frågor och reflektera över dem. (Brown & Duguid, 1991). I mötet kan nya per-
spektiv möjliggöra att gamla invanda tankemönster och synsätt ifrågasätts och omprövas samt att 
nya attityder och värderingar växer fram. Det i sin tur öppnar för att en förändring kan ske men 
för att förändringen ska leda till en innovation krävs att den är hållbar annars faller den lätt till-
baka i gamla spår (Thompson & McHugh, 2002). 

Osäkerheten om utvecklingsvägar och åtgärder är en central tillgång. Lärandet kan, enligt Elkjaer 
(2005), stödjas genom att stimulera och organisera för kollektiv reflexion om denna osäkerhet. 
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Thunborg (1999) lyfter fram två typer av reflexion, den individuella och den kollektiva. Den in-
dividuella påverkar och bygger upp aktörernas föreställningar om sig själva och andra, medan den 
kollektiva är viktig för utveckling av verksamheten.  

Platsens och sammanhangets betydelse för kollektivt lärande har betonats av flera forskare. Dixon 
(1999) menar att mycket av det kollektiva lärandet sker i organisationens korridorer (”hallways”). 
Det är informella platser där människor frivilligt deltar och öppet samtalar om saker som de anser 
meningsfulla utifrån sina perspektiv. Här testas idéer och kollektiv mening skapas. De enskilda 
individerna i organisationen har sin mening men när den artikuleras och påverkar andra, utveck-
las så småningom en ny kollektiv mening. Nonaka & Konno (1998) använder konceptet “ba” för 
att beskriva en kontext där kunskap delas, skapas och nyttjas. ”Ba” kan översättas med plats och 
ses som ett utrymme där erfarenheter byts och relationer växer fram genom interaktion.  

Kreativt lärande 
I utvecklingsprocesser lyfter Ellström (1992) fram det kreativa lärandet som baseras på nya sätt att 
tänka och handla, där utrymmet och friheten finns att pröva nya metoder för att nå nya mål (Ell-
ström & Hultman, 2004). Detta kreativa lärande krävs när vi inte kan hantera problemen genom 
att göra något som vi redan vet hur det ska göras, ännu bättre. Det omfattar en omprövning av 
sig själv och sina relationer till omvärlden. Kreativt lärande resulterar i förändrade värderingar och 
antaganden kring de bruksteorier vi använder i vardagen (Argyris & Schön, 1974). Själva grund-
valarna, förutsättningarna och måttstockarna för vårt tänkande förändras. 

Många forskare har skrivit om olika lärtyper, exempelvis Piaget (i Illeris., 2001) om ackumulativt 
och ackomodativt lärande, Argyris & Schön (1996) om singel- och dubbellooplärande, March 
(1991) om utnyttjandelärande (”exploitation”) och utforskandelärande (”exploration”), Senge 
(1990b) om generativt lärande samt Engeström (1987) om expansivt lärande. Alla dessa forskare 
har identifierat olika lärtyper där en kan kopplas till produktionens logik och en till utvecklingens 
logik (Ellström, 2002). Utvecklingens logik har tonvikt på reflexion, alternativtänkande och att 
vara innovativ. Genom en djupare reflexion och återkoppling kan deltagarna koppla upptäckten 
av ett problem, inte bara till strategier och uppfattningar om effektivt utförande, utan även till 
värderingar och normer som definierar vad effektivt utförande är.  

Ellström (1992) gör en uppdelning i anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande där den högsta 
formen av utvecklings-inriktat lärande är kreativt lärande. Detta kreativa lärande utmanar tradit-
ionellt tänkande och görande, går utanför för-givet-tagna gränser. Här definierar deltagaren upp-
giften, väljer åtgärd och värderar resultatet, det vill säga diagnostiserar situationen (Ellström, 
2001). Fokus är inte på att göra saker rätt utan att göra rätt saker. 

Kreativt lärande kan uppstå när grupper börjar reflektera över etablerade rutiner, strukturer och 
handlingar i verksamheten vilket ofta mobiliserar motreaktioner som försvar för det bestående. 
För att åstadkomma förändringar behöver vi därför bli utmanade i vår existerande förståelse och 
skapa en förmåga att förändra, en för-ändringskompetens. Ska ett system utvecklas så krävs ett 
kreativt lärande där man lär sig att lära. Då behövs många gånger ett avlärande (Nilsson & Uhlin, 
2002), en mental raderingsfunktion. En förmåga att riva gamla tankebanor och strukturer och 
kunna göra sig av med dysfunktionell kunskap (Senge, 1990a) för att ge möjlighet att lära nytt. 
Hindren för kreativt lärande kan alltså handla om att man inte river gamla tankestrukturer, att 
man inte tänker utanför boxen eller att man inte reflekterar över sin vardag.  
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Erfarenhetsbaserat lärande 
Den huvudsakliga påverkan på lärande och förändring är våra erfarenheter av världen och vad vi 
gör av dem. Reflexion är en nyckelmekanism för att förstå våra erfarenheter och lära av dem, Ell-
ström (2006). Reflexion innebär att stanna upp, skapa distans, gå på djupet och fundera över vad 
som händer och vad det betyder. I detta samspel mellan konkreta erfarenheter och reflekterande 
observationer kan kreativitet och nya tankar uppstå och vi kan bli inspirerade till att pröva något 
nytt. Detta växelspel mellan handling och reflexion kan innebära en omprövning av förståelse och 
det är den reflexiva tankeprocessen som är förknippad med kreativt lärande. Schön (1983) kallar 
det ”reflection on action”.  

En teori för att åskådliggöra erfarenhetsbaserat lärande är Kolbs (1984) modell som innefattar 
fyra faser i lärandeprocessen, ”konkret erfarenhet och upplevelse”, ”observera och reflektera”, 
”skapa teorier och begrepp”, och ”aktivt pröva och experimentera”. Lärande sker här genom en 
process och så kallade ”lärloopar”, se Figur 1. Den här modellen är en kognitiv modell och utgår 
från hur vi människor tänker och använder vårt tänkande. Dessa olika faser kan ibland ske 
mycket snabbt eller under en längre tid. Den konkreta erfarenheten som upplevs kommer att re-
flekteras över, för att man därefter skapar någon form av idé, begrepp eller teori som man sedan 
aktivt prövar – vilket i sin tur leder till en ny upplevelse. Lärande sker då genom en ständig pro-
cess med kontinuerliga ”lärloopar”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Figur 1. Modell för erfarenhetsbaserat lärande. (Kolb 1984, s 42, författarnas översättning) 
 

Feedback och feedbacktrappan 
En viktig aspekt som Kolb (1984) inspirerades utav när han skapade sin modell var vikten av 
”feedback” för kontinuiteten av lärlooparna. För att skapa lärande mellan människor, inte minst i 
organisationer,  är det bra att stimulera olika möjligheter för återkoppling och feedback.  

För att feedback ska ge en form av funktion kan det underlätta om en individ befinner sig i ett 
tillstånd så att denne på bästa sätt är beredd att ta emot feedbacken som ges förklarar Ulvenblad, 
Wall, Cederholm och Hedin (2013) i  Finn & Jonasson (2014). Feedbacktrappan kan användas 
till hjälp för att få en förståelse kring de fem olika tillstånden som en individ kan befinna sig i när 
feedback ska tas emot, se Figur 2 . 
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Det första trappsteget kallas förgöra. Vid detta tillstånd innebär det att ta distans till den informat-
ion som ges, personen förnekar påståendet och vill förgöra det. Ta ett steg i trappan och personen 
befinner sig i att försvara-tillståndet. Personen intar försvarsposition och risken finns att denne går 
i motangrepp. Nästa steg benämns förklara, där långa resonemang tar fokus bort från den feed-
back som verkligen ges. Personen förklarar sig istället för att tänka över och besvara den konkreta 
feedbacken. Nästkommande är förstående-trappsteget. Personen som får feedback vill förstå de 
underliggande aspekterna genom att ställa frågor tillbaka för att kunna lära sig till framtiden. För 
det mesta befinner personer sig i de tre nedersta trappstegen innan de kommer till insikt och för-
står feedbacken som ges. När en person förstår feedbacken har 

denne två alternativ, nämligen det sista steget i feedbacktrappan som kallas för förändra eller för-
kasta. Personen som förstått feedbacken kan här välja att antingen förkasta eller förändra sitt bete-
ende för framtiden utifrån det som sagts (Ulvenblad et al., 2013, i Finn & Jonasson 2014). 

 
Figur 2. Feedbacktrappan (från Ulvenblad, Wall, Cederholm & Hedin, 2013). 

 

Feedback och återkoppling är något som vi tagit fasta på i detta följeforskningsprojekt i Ängel-
holms kommun, där vi skapar lärloopar genom forskningsresultat och förslag på förbättringsåt-
gärder. Detta sker genom vår forskningsdesign, som bygger på aktivt deltagande av ledningsgrup-
per och personal. Men också genom denna rapport som ger feedback till ledningsgrupper, chefer 
och medarbetare att stimulera lärande, förändring och självinsikt.  

 

Reflektionens och lärandets betydelse vid organisationsförändringar 
En av de viktiga aspekterna av erfarenhetsbaserat lärande är reflektionens betydelse. I en nyligen 
publicerad vetenskaplig studie visas på reflektion och lärandets betydelse vid organisationsföränd-
ringar. Denna studie genomfördes i en tysk bank där de anställda ställdes inför stora utmaningar 
när man omorganiserade och införde ett nytt IT-system med mycket begränsade utbildningsinsat-
ser. Istället var de anställda hänvisade till att utveckla sina nya arbetsmetoder genom att hitta nya 
sätt att samarbeta med kollegor och chefer (Hetzner, Heid & Gruber, 2015). 
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Det som framgick av denna studie var att organisationsförändringen uppfattades olika av olika 
individer. De personer som hade en större tilltro till sin egen förmåga (self-efficasy) tenderade att 
använda de utmaningar organisationsförändringen innebar för dem, till reflektion, eget lärande 
och problemlösning. De var också mer benägna att ta egna initiativ till att förbättra och förnya 
olika arbetsrutiner som krävdes i samband med förändringen. Detta till skillnad från dem som 
hade mindre tilltro till sin egen förmåga. Ytterligare ett resultat som studien påvisade, var att 
känslan av trygghet och tilliten till sina arbetskamrater spelade stor roll för att hantera utmaning-
arna vid omorganisationen. Till och med större än till stöd och tillit till chef, även om det också 
var betydelsefullt. Forskarna i studien drar slutsatsen att stark tilltro till den egna förmågan i nya 
och krävande situationer, sker när personer känner både stöd och trygghet tillsammans med sina 
kollegor, (Hetzner, Heid & Gruber, 2015).  Detta får då betydelse för hur man kan organisera för 
lärande och framgångsrika organisations-förändringar där ett flexibelt och agilt arbetssätt ingår: 

 

De yrkesområden som kontinuerligt kräver förändringar på arbetsplatsen behöver personal som 
är mottagliga för lärande och förändring. Dessa medarbetare har en förmåga att hantera för-
ändringar och osäkerhetsmoment, och deltar även aktivt i förändringsarbetet.  De är alltid be-
redda på att hantera problem och är villiga att förbättra sina arbetsprestationer och arbetsmil-
jöer. Dessa medarbetare kommer att vara de som aktivt bidrar till att arbetsplatsen förändras, 
(Hetzner, Heid & Gruber, 2015, s 46).    

De konkreta erfarenheterna upplever, erfar och varseblir man i den praktiska verksamheten. För 
att lära sig av erfarenheterna måste de bearbetas och förädlas. Det kan ske genom att stanna upp, 
tänka efter, fundera över vad som hände och vad erfarenheterna innebär och betyder. Dessa re-
flexioner använder man i ett abstrakt tänkande till att förstå praktiken på ett nytt och djupare 
sätt. Det kan ske antingen med hjälp av begrepp, bilder och teorier eller med hjälp av andra be-
skrivningar och perspektiv. Här utformas nya tankar och idéer om verksamheten som man föräd-
lar och använder i organisationen till ett aktivt experimenterande där lärdomarna omsätts i nya 
handlingar. Dessa nya handlingar skapar i sin tur nya konkreta erfarenheter som också de kan be-
arbetas aktivt i nätverket och transformeras med hjälp av reflexion. Så går den erfarenhetsbaserade 
lärprocessen vidare in en ny kunskapsloop.  

Att göra denna reflexion på ett systematiskt sätt kan enligt Boud, Cressey & Docherty (2006) 
vara en strategi för produktivt lärande och kontinuerliga förbättringar i arbetet. En fördel med re-
flexionen är att den kan lyfta fram osynlig eller tyst kunskap, den som inte går att dokumentera 
utan finns uttryckt i handling och som är en dold kunskapspotential vilken är särskilt relevant för 
lärande och innovation, enligt Nonaka & Tekuchi (1995). När tyst kunskap aktiveras kan vi 
känna igen en lösning utan att ha formulerat problemet eller se tillämpningar vi inte kan sätta ord 
på. Von Krogh, Ichijo & Nonaka (2000) visar att när den tysta kunskapen också är med i lärpro-
cesser finns störst potential för innovation och utveckling. För att främja verksamhetsutveckling 
behöver man alltså organisera för dialog, reflexion och lärande på ett sätt som mobiliserar den 
tysta kunskapen.  

Gynnsamma förutsättningar för organisationsförändring till ett agilt arbetssätt består i att skapa 
möjligheter för utvecklingsinriktat- och erfarenhetsbaserat lärande. Här är människor toleranta 
mot varandra, har möjlighet till reflektion, ger varandra utrymme för olika experimenterande för-
hållningssätt och det är acceptabelt  att också ”få göra fel”.  
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Utvecklings- och förändringsarbete 
När idéer ska omsättas till organisatoriska handlingar krävs enligt Hodkinson (1996) att både led-
ningen och administrationen fungerar. Idéerna måste systematiseras och ordnas logiskt för att 
kunna kommuniceras. En plan måste göras för hur idéerna ska omsättas till handling. Planen 
måste förankras, personalen engageras och motiveras. Resurser måste tillföras, rutiner och makta-
spekter ses över. Kanske krävs förhandlingar för att balansera och kompromissa mellan olika in-
tressen. Formella hinder kan behöva tas bort eller ändras. Allt detta är nödvändig administration 
för att kunna realisera planen. Sedan krävs också ett ledarskap som mobiliserar, organiserar och 
genomför planen, som ser till att faktisk förändring sker. 

Ashkenas, Ulrich, Jack & Kerr (1997) menar att organisationen måste utveckla en organisatorisk 
inlärningsförmåga genom att generera och sprida allmän kännedom om ”idéer med kraft”. Det 
handlar allt mer om att hantera en okontrollerbar förändringsprocess och leda mot en oklar desti-
nation. Denna osäkerhet är själva kärnan i kreativt ledarskap, menar författarna.  

Melin (1998) tar upp SIAR-skolan som bestod av en grupp forskare i Lund som på 70-talet stu-
derade den strategiska förändringens inneboende logik. De fann att ett avgörande kännetecken 
för framgångsrika företag var förmågan att ändra riktning. Detta skedde genom lärande snarare 
än planering och där rena överraskningar var en del av framgångsrika företags historiska utveckl-
ing. Strategisk förändring var en inlärningsprocess där tillväxt handlade om kunskapstillväxt. Om 
företagets dominerande och vägledande idéer inte överensstämde med utvecklingssituationen 
(”misfit”) uppstod organisationsproblem. Därmed var den process varigenom de dominerande 
idéerna uppkom och förändrades, företagets mest centrala process.  

Melin relaterar även resultaten av ett par större forskningsprogram vid Linköpings universitet 
kring strategisk förändring som tonar ner företagets gränser till omgivningen och fokuserar företa-
get i sitt sammanhang, i sitt kraftfält. Kraftfältet är uppbyggt av sammanflätande nätverk av såväl 
samarbetande som konkurrerande företag. Interaktionen mellan företagen i nätverken bygger på 
utbyte av resurser och sociala relationer. Linköpinggruppen fann även att en förutsättning för 
strategiska förändringsprocesser är att det i företaget finns en strategisk arena där olika aktörer kan 
introducera och driva strategiska frågor kring vilka det utvecklas en strategisk dialog (Melin, 
1998). Dialogen kan sedan leda till åtgärder eller att frågan avvecklas från agendan. Utfallet av 
dessa strategiska dialoger har ett stort inflytande på vilka strategiska förändringar som inträffar i 
en organisation. 

Lundin (1998) menar att sökandet efter nya organisatoriska lösningar tar sig två disparata uttryck. 
I en efterfrågas ad-hoc organisationer som upplevs anpassade till det kaos och den osäkerhet som 
möter en i dag. Man tror att en lösligare struktur bättre kan anpassa sig till instabiliteten och för-
ändringarna. I den andra finns en längtan efter organisationer som beter sig ganska förutsägbart 
för att bemästra instabiliteten i stället för att anpassa sig till den. Organiserandet kan innebära att 
skapa ordning och reda ur kaos och hantera komplexiteten så att den blir begriplig. Detta kan ta 
sig uttryck i att företag kompletterar sin traditionella permanenta organisation med temporära or-
ganisationer i form av projekt eller nätverk. De temporära och de permanenta har olika kompara-
tiva fördelar. Den temporära organisationen kan generera intressanta erfarenheter men har små 
förutsättningar att åstadkomma ett lärande på annat än individuell basis. Där är den permanenta 
organisationen överlägsen genom sina möjligheter att lagra kunskap och se till att denna kunskap 
kan återföras till förnyad användning, menar Lundin. Den är en förutsättning för ett organiserat 
förnyelsearbete. 
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Absorberingskapacitet 
Intressant i förändringsprocesser är Cohen & Levintals (1990) forskning om absorptionskapacitet 
som är en organisations förmåga att inse värdet av ny extern information, tillgodogöra sig och an-
vända den för att utveckla sin verksamhet. Cohen & Levintal argumenterar för att denna förmåga 
att värdera och nyttiggöra extern kunskap är beroende av nivån på den tidigare interna kunskapen 
i organisationen. De jämför med lärandeprocessen och menar att hur starka tidigare relevanta 
kunskaper och färdigheter är, avgör om kreativiteten växer och släpper fram associationer och 
samband som aldrig har övervägts tidigare. Sitter organisationen alltför fast i tidigare fungerande 
och kanske framgångsrika tankar och handlingar blir det svårare att tänka och handla nytt. Fram-
gången kan visa sig bli en fälla. I värsta fall kan en låg absorptionskapacitet innebära att organisat-
ionen lockoutar sig själv från utvecklingsmöjligheter. Detta kan jämföras med Levitt & March 
(1988) som visar hur kompetensfällan kan försvåra en organisations utveckling genom att investe-
ringar i tidigare framgångsrik kunskap och kompetens hindrar dem att förändras och komma vi-
dare. I bägge fallen behövs ett avlärande. 

Cohen & Levintal (1990) tar upp absorptionsprocessens kumulativa karaktär, att den blir svårare 
inom ett nytt område. Absorptionskapaciteten bygger vidare på tidigare kunskaper som tillåter 
assimileringar och exploatering av ny kunskap samtidigt som de tidigare kunskaperna inte får vara 
för smala eller för starka då de i stället kan bli hindrande. Idealet är att en del av den tidigare kun-
skapen är nära relaterad till den nya för att på så sätt underlätta absorberingen, och att en annan 
del är ganska olik den nya men ändå relaterad för att medge en effektiv och kreativ användning av 
den nya kunskapen. Utvecklingen av en organisations absorptionskapacitet är alltså kontext och 
historieberoende.  

Absorberingskapaciteten är också vägvalsberoende (Mahoney, 2000) i meningen att tidigare steg i 
utvecklingsprocessen både kan öppna för och försvåra möjligheter. Tidigare beslut kan ligga i 
linje med eller misstämma med den inslagna vägen vilket påverkar och präglar en organisation 
under lång tid (Schein, 1999). En organisations absorptionskapacitet beror alltså både på dess 
gränssnitt med den externa omgivningen och på hur väl de överför och transformerar kunskapen 
internt. 

Hart, Berger & Lindberg (1996) har inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprogram 
kring lärande i arbetet, försökt tränga in i de processer och aktiviteter som genererar organisato-
risk utveckling. Projektet har arbetat med frågan hur man åstadkommer ständiga förbättringar i 
målstyrda organisationer. De delar upp designen av förbättringsprocessen i två huvudgrupper: 
Osystematiska och ostyrda samt systematiska och ständiga. Vardagen i de flesta företag innehåller 
problemlösning av olika slag, vilket i sig genererar förbättringar. Det mesta är ostyrt och problem 
löses när de uppstår. Förbättringar är ett resultat av tillfälliga insatser, snarare än av långsiktig sys-
tematik. När det finns etablerade sätt att finna och lösa problem samt att implementera lösningar, 
kan man däremot tala om ständigt förbättringsarbete.  

Hart med flera har i sin undersökning funnit att ett systematiskt förbättringsarbete går hand i 
hand med effektivitet, lönsamhet och goda arbetsförhållanden för de anställda. Resultatnivån – 
tekniskt, ekonomiskt och socialt – är generellt sett högre för företag som har ett etablerat förbätt-
ringsarbete. Där är ständiga förbättringar förknippat med framgångsrikt utvecklingsarbete och är 
en viktig del i företagens förnyelse. 

Absorberingen av nya idéer i organisationen kan hindras av flera orsaker, både personliga och or-
ganisatoriska. Individerna själva kan hindras av rädsla, osäkerhet och bristande självförtroende. 
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De interpersonella relationerna och interaktionen kan hindras av regler och roller samt kommuni-
kationsprocessen. Organisationen kan hindra genom arbetsdelning, makt och hierarki samt nor-
mer och regler (Israel, 1999). Hindren mot omprövning kan innebära att man inte bara motarbe-
tar förändringar innan de genomförs utan även att man arbetar för att återställa en förändring till 
hur det var innan. Man vill behålla gamla procedurer, rutiner och regler som varit rationella och 
funktionella men som man inte inser är dysfunktionella i dag eller i morgon (Argyris, 1985). 
Återställningskrafterna är särskilt starka i genusordningen (Abrahamsson, 2000).  

Även ledarskapet kan utgöra ett hinder när det brister i strategiskt tänkande och handlande. Om 
ett förändringsprojekt inte är en del i organisationens strategiska utvecklingsprocess riskerar vär-
det att inte tas tillvara och omsättas till organisatoriskt lärande och nytta. Ytterligare en risk är att 
resultatet inte är hållbart, att det inte leder till bestående förändringar av tankar och beteende-
mönster, att nya vanor och rutiner inte håller emot en återgång till de gamla (Hjern & Porter, 
1981). 

 

Utvecklingens logik i organisationer 
Lärande är en form av erfarenhetsbaserad förändring, men detta lärande sker alltid i ett samman-
hang som också kommer att villkora lärandet. För organisationer och olika typer av verksamheter 
i arbetslivet, sker lärandet hos individer främst för att klara av arbetsuppgifterna. Lärandet sker 
oftast ”sekundärt” eller som en effekt av att genomföra och lösa de problem som arbetet innebär. 
Detta till skillnad från ett utbildningssammanhang där syftet främst är att lära och utbilda sig. 
Det innebär därför att människor inte alltid är medvetna om att de lär på sitt arbete, utan snarare 
upplever de att de klarar av sina arbetsuppgifter på nya eller mer effektiva sätt. 

Det finns två olika logiker som villkorar lärande i organisationer, oavsett om det är privata eller 
offentliga. Det ena är produktionens eller utförandets logik och det andra är utvecklingens logik. Se 
Figur 3. Det behöver råda en viss balans mellan dessa båda för att verksamheten ska fungera opti-
malt. Produktionens logik handlar om att göra saker rätt, snabbt och effektivt. Detta för att indi-
viderna och verksamheten ska producera eller utföra det den är avsedd för. Här betonas rutiner, 
regler och undvikande av osäkerhet. För individerna handlar det främst om att lära genom an-
passning och att bemästra arbetsuppgifterna. Här ”lär man sig vad som gäller” och att bemästra 
föreskrivna metoder, rutiner och regler. Det är ett anpassningsinriktat lärande med målet att ut-
föra organisationens förväntade produktion och resultat – en effektiv verksamhet (Ellström, 
2009). 

I utvecklingens logik gäller det att förbättra och utveckla verksamheten. Här eftersträvas nytän-
kande och kunskapsutveckling eller nya innovationer. Här finns ett utvecklingsinriktat lärande 
vars avsikt är att bryta och byta invanda rutiner och arbetssätt. Detta lärande förutsätter att det 
finns utrymme för individerna att kunna vara kritiska och ifrågasättande, samtidigt som det finns 
en tolerans för både olikhet och felhandlingar (Ibid).  I en stor omorganisation som t ex i Ängel-
holms kommun pågår processer i båda dessa logiker parallellt, men med en större betoning på ut-
vecklingens logik under faser av omorganisation, jämfört med tiden före omorganisationen.  
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Produktionens logik                                                                               Utvecklingens logik 

Anpassningsinriktat lärande                                                                                                Utvecklingsinriktat lärande 
 

Upprätthålla rutiner i verksamheten Utveckla individerna och verksamheten 

Likatänkande, stabilitet, säkerhet , och ef-
fektiva handlingar                                                                                     

Alternativtänkande, experiment,  
tolerans för olikhet och felhandlingar 
 

Figur 3. Två olika logiker i organisationer och verksamheter (utifrån Ellström, 2009). 
 
Balansen mellan båda dessa logiker sker genom att växelvis tillåta båda. Det kan bli för mycket av 
enbart produktionens logik, vilket betyder stagnation både av individers utveckling och av verk-
samheten.  Detsamma gäller för utvecklingens logik, där för mycket av kreativitet och nyskapande 
kan bli utmattande för individer, grupper och hela organisationer ifall rollfördelning, ansvarsom-
råden och rutiner hela tiden ändras, (Ellström, 2009). 

Organisatoriskt lärande 
För att en förändrings ska ske måste den nya kunskapen omsättas till organisatoriskt lärande och 
innovation. En innovativ idé behöver en innovativ organisation för att realiseras. Forskningen om 
vad en innovativ organisation innebär är rik och flera lyfter fram att en innovativ organisation bör 
karaktäriseras av ett organisatoriskt lärande och ett innovativt klimat som stödjer idéer och accep-
terar risker (Amabile, 1996, Claver, Llopis, Garcia & Molina, 1998, Ekvall, 1997, Irani & Sharp, 
1997, Schadur, Kienzle & Rodwell, 1999, Tidd, Bessant & Pavitt, 1997).  

Forskningen om organisatoriskt lärande har pågått länge. Under 1940-talet handlade den om so-
ciotekniska system, under 1950-talet om beslutsfattare, under 1960-talet om individers erfaren-
heter och handlingar samt under 1970 och 80-talet om skillnaden mellan ytligt och djupt lä-
rande. Under 1990-talet handlade forskningen om sociala processer och dialog mellan personer 
som är involverade i en gemensam lärprocess inom organisationen. Nu under 2000-talet har erfa-
renhetsutbyte och reflexion i nätverk mellan personer från olika organisationer vuxit fram som ett 
nytt forskningstema (Beeby & Booth, 2000, Toivianen, 2007).  

Litteraturen om organisatoriskt lärande handlar om processer, strukturer och kulturer som stödjer 
en institutionalisering av individernas lärande (Denton, 1998). Lärandet sker mellan individerna 
och organisationen genom förändrade mönster i de mänskliga kommunikationerna, maktrelat-
ionerna och handlingarna (Stacey, 2003). Det är alltså både individerna och organisationen som 
lär (Cook & Yanow, 1993). Även Lave & Wenger (1991) stärker bilden av att både individer och 
organisationer lär när de beskriver organisatoriskt lärande som ett slags lärsystem baserad på 
trippeldialektik där det pågår en dynamisk process mellan individerna, organisationen och kon-
texten.  

Mattsson (1995) menar att först när organisationsmedlemmarna tillför organisationen kunskap 
och information som påverkar organisationens regel- och normsystem, sker ett organisatoriskt lä-
rande. Detta resulterar i förändringar grundat på kunskap och förståelse. Det organisatoriska lä-
randet kan vara karaktäriserat av ett anpassnings-inriktat lärande (Ellström, 1992) dvs. en anpass-
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ning av organisationen till rådande omständigheter och förändringar, men det kan även vara ka-
raktäriserat av ett utvecklingsinriktat lärande som innebär att organisationen är kreativ och inno-
vativ.  

Lärande organisation 
Organisatoriskt lärande är i grunden en individuell aktivitet skriver Mattsson (1995), men den 
sker med andra människor genom kommunikation. I en lärande organisation skapar de anställda 
mervärde i form av kunskaper och handlingar om de anställda har en rik tillgång till information 
och nätverk.  

Kim (1993) visar en integrerad modell av organisatoriskt lärande där han använder Senges 
(1990b) begrepp 'mentala modeller' för att beskriva kopplingen mellan individuellt lärande och 
organisatoriskt lärande. Mentala modeller är hur vi människor ser på världen, våra idéer, erfaren-
heter, minnen och föreställningar om vad olika fenomen innebär och hur de förhåller sig till 
varandra. De hjälper oss att uppfatta och förstå världen och de påverkar våra handlingar. Kim me-
nar att när individen lär sig så förändras hens mentala modell. När flera individer tillsammans för-
ändrar sina gemensamma mentala bilder sker ett kollektivt lärande. När sedan dessa gemensamma 
mentala modeller transformerar organisationens minne och struktur uppstår ett organisatoriskt 
lärande.  

Gemensamma mentala modeller visar sig i organisationens rutiner, normer, värden och kräver an-
svar mellan individerna (Hörte, 1995). Eftersom de informella strukturerna i en organisation är 
mer lättrörliga och flexibla samtidigt som de har bättre förutsättningar att motivera och engagera 
än de formella strukturerna, argumenterar Hörte för att ledningen kan påverka det organisato-
riska lärandet genom att medvetet använda de informella strukturernas fördelar.  

Dilschmann & Docherty (2007) menar att produktiv reflexion sker mellan individer som i grup-
per och i en kollektiv process, genom kommunikation och dialog, reflekterar och sprider sitt lä-
rande till organisationen. Det kan börja med en individs insikt. Hen delar den med sina kollegor i 
gruppen för att den kan utveckla deras arbete. De tolkar, anpassar och integrerar lärdomen till 
gruppen. Liknande processer sker i andra grupper och i ledningen. Sedan följer beslut om föränd-
ring av rutiner, policys, regler, organisation, ledningssystem och strategier som påverkar hela orga-
nisationen. Införandet av sådana förändringar kan kallas institutionalisering och är ett belägg för 
organisatoriskt lärande.  
Förändringsstrategi 
Att förstå det komplexa i förändringsprocesser är helt avgörande när man ska välja rätt strategi för 
organisationsförändring på ett planerat och målinriktat sätt. Jacobsen (2013) beskriver ingående 
olika förändringsstrategier och olika former av förändringsstyrning, och han hävdar att den fram-
gångsrika förändringsledaren måste kunna anpassa både förändringsstrategi och ledarstil till den 
typ av förändring som man vill genomföra. Ett huvudargument är att det inte bara finns en för-
ändringsstrategi eller en form av förändringsstyrning som är den enda rätta, utan olika strategier 
och ledarstilar kan vara lika effektiva, men i olika situationer. 

Jacobsen kategoriserar förändringsstrategierna i ekonomiska och organisatoriska med olika syften 
och ledarstil. I strategi E gör man en analys av problem, möjligheter och begränsningar i situat-
ionen. Man sätter mål över vad man önskar uppnå, identifierar olika tänkbara åtgärder för att nå 
målet, bedömer olika lösningar utifrån vilka konsekvenser de har för måluppfyllelsen, väljer den 
bästa eller mest tillfredsställande lösningen och verkställer den. 
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Strategi O bygger på Kolbs erfarenhetsbaserade lärande. Utifrån konkreta erfarenheter gör man 
reflekterande observationer som man abstraherar och generaliserar för att komma fram till föränd-
ringar som man aktivt testar och experimenterar för att få nya konkreta erfarenheter, vilka man 
fortsätter lära av. 

Ideala förutsättningar för strategi E enligt Jacobsen är att problemen kan lösas genom att förändra 
organisationens grundläggande formella element. Exempelvis att det råder obalans mellan omgiv-
ningen och strategin, att strukturen inte stödjer strategin eller att makten är i otakt med struktur 
eller strategi. Det behövs tillräcklig makt och stöd från centrala grupper/aktörer internt och ex-
ternt. Det behövs även kulturell acceptans för toppstyrda förändringsprocesser, inom och utanför 
organisationen. 

 
Figur 4. Förändringsstrategier ur Jacobsen (2013). 

Ideala förutsättningar för strategi O är att det finns tid och resurser för små steg framåt och ut-
rymme för experiment och misstag. Det behöver råda harmoni och samarbete, en förändring som 
är bra för alla, en sammanhållen organisation och lågt motstånd mot förändringen. Det behöver 
även finnas en kulturell acceptans för deltagande i förändringsprocesser och korta maktavstånd. 

Förändringsledning 
Förändringsledning E innebär enligt Jacobsen att (a) starta en marknadsföringskampanj för över-
talning där man målar upp en önskvärd framtid och skapar en känsla av nödvändighet, (b) starta 
en politisk kampanj för att hantera motstånd, säkra makt och isolera motkrafter och (c) starta en 
militär kampanj för att avsätta resurser, skapa tryck och tillföra energi.  

Ledare E utnyttjar maktbaser knutna till kontroll över materiella (exempelvis pengar) och fysiska 
resurser (exempelvis arbetsförhållanden) samt expertis. Hen utnyttjar inflytelsetekniker knutna till 
hot, inre press, allianser och rationella argument. Ledarstil E syftar till att uppnå beteendeföränd-
ring utan att det behöver medföra en förändring av de anställdas värdesystem. 

Förändringsledning O innebär enligt Jacobsen (a) en symbolisk ledning med exemplets makt, där 
man klargör önskvärda och icke önskvärda värden i ständig öppen dialog, där (b) ledarskap är en 
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inspiration med kreativa spänningar och karismatiska ledare, och där (c) ledarskap är ett stöd som 
visar hänsyn och skapar en lärmiljö med självstyrande lag, mötesplatser och initierad reflektion. 

Ledare O utnyttjar maktbaser knutna till social identitet, personlig utstrålning och gemensam 
värdegrund. Hen utnyttjar inflytelsetekniker knutna till inspiration, beröm och personligt tilltal. 
Ledarstil O syftar till att uppnå beteendeförändring genom att ändra de anställdas värdesystem. 

Det finns klara belägg för att framgångsrikt förändringsarbete i organisationer är beroende av de 
anställdas accepterande inställning och stöd, (Armenakis & Harris, 2009).  I en Tysk studie un-
dersöktes transformellt ledarskap, där betoningen ligger på att uppmuntra och motivera medarbe-
tare, och dess betydelse för medarbetarnas stöd och engagemang till organisationsförändring. Ur-
valet bestod i tolv olika organisationer som genomgick organisationsförändringar där både team-
ledare och medarbetar ingick, (Abrell-Vogel & Rowold, 2014). Av resultaten framgick att medar-
betarnas positiva inställning och engagemang till organisationsförändringen skedde oftast genom 
chefers eget engagemang och positiva inställning till förändringen. Det gällde speciellt för situat-
ioner där cheferna gav personligt stöd och gav tid för att besvara olika typer av frågor i samband 
med organisationsförändringen. Av studien framgick att en ”tydlig vision” inte var främsta orsa-
ken till att organisationsförändringen fungerade, vilket annars ofta betonas för framgångsrik orga-
nisationsförändring:  

Medarbetare  som upplever respekt från sina chefer och som bryr sig om individuella behov och 
känslor hos sina anställda, sådana medarbetare är mer benägna att utveckla en mer positiv håll-
ning till förändringsarbetet.  (Abrell-Vogel & Rowold, 2014, s. 913, författarnas översättning). 

 

Visionen var alltså inte den största betydelsen, utan det var det chefernas eget engagemang, re-
spekt, medkänsla, och individuella stöd i samband med omställningen, som visade sig ha störst 
betydelse för det framgångsrika genomförandet av organisationsförändringen. Slutsatsen man drar 
i denna studie är att ledare och chefers eget engagemang och föredöme, och tillsammans med de-
ras stöd till medarbetare på alla nivåer i organisationen har den största betydelsen för framgångs-
rik organisationsförändring. Detta kan vara viktigt för högre ledningsgrupper i organisationer att 
stödja och förmedla detta till chefsleden längre ut i organisationen. 

Arbetsm iljö 
I en forskningsrapport om administrativ personals psykosociala arbetsmiljö beskriver Armelius & 
Höglund (2003) Karaseks och Theorells (1990) välkända modell, Krav- och kontrollmodellen, se 
Figur 5.  Modellen visar utifrån ett begränsat antal faktorer hur den anställde upplever sin arbets-
situation med avseende på dimensioner såsom stress, hälsa och produktivitet. Istället för att foku-
sera enbart på individen och dess symtom, betonar Karasek och Theorell (1990) även det ömsesi-
diga samspelet mellan individen och omgivningen. De menar att arbetsrelaterad stress har en ne-
gativ effekt på såväl individens motivation och lärande som organisationens kapacitet och pro-
duktivitet i och med att påfrestningar ackumuleras. Arbeten som uppmuntrar och tillåter lärande 
kan reducera stressresponser i det långa loppet. Ett sätt att åstadkomma detta är att omorganisera 
arbete och arbetsförhållanden så att det gynnar individen, (Armelius och Höglund 2003). 

De faktorer som Karasek och Theorell (1990) huvudsakligen tar fasta på och definierar är krav 
och kontroll. Kravbegreppet innefattar både kvantitativa aspekter såsom arbetstempo och kvalita-
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tiva aspekter såsom svårighetsgrad och motstridiga psykologiska krav. Kontroll begreppet avser in-
dividens upplevelse av att kunna påverka sitt eget arbete, möjligheten att nyttja sina olika resurser 
och färdigheter och känsla av stimulans i arbetet. Mängden av krav som ställs på den anställde 
och graden av kontroll individen har över sin situation, har en avgörande betydelse för den an-
ställdes hälsa och upplevelse av arbetet. I modellen spelar variabeln kontroll en nyckelroll genom 
att reglera hur kraven upplevs.  

Figur 5. Krav i relation till kontrollmöjligheterna, ur Karasek & Theorell, 1990, sid. 32, från Armelius och Höglund 
(2003). 

 

Karasek och Theorell (1990) menar att så länge en person upplever en hög grad av kontroll utgör 
kraven inget större hot mot hälsan. En förutsättning för att man ska uppleva stress som något po-
sitivt är att man har inflytande över sin arbetssituation och själv kan planera sitt arbete. Karasek 
och Theorell (1990) menar att det finns en gräns för hur lite kontroll människor kan ha och ändå 
bibehålla ett produktivt förhållningssätt till arbetet. Ett viktigt komplement till modellen är enligt 
Karasek och Theorell (1990) variabeln socialt stöd, som de hävdar kan ha en modifierande effekt, 
så till vida att tillgången till socialt stöd till viss del kan minska risken för eventuella skadeverk-
ningar av en ogynnsam balans av krav och kontroll. Socialt stöd i modellen definieras som den 
totala nivån av stödjande interaktion som är möjlig, dels mellan medarbetare, och dels mellan 
medarbetare och chefer. Assistans och extra resurser vid ökad arbetsbörda är också av betydelse för 
upplevelsen av det sociala stödet.  (Armelius och Höglund 2003). 

Stress i samband med organisationsförändringar 
Det var mycket tydligt i följeforskningsrapporten från 2015 (Karlsson, Holmquist & Johansson) 
att medarbetare och chefer i Ängelholms kommun upplevde mycket stress, hög arbetsbelastning, 
frustration, förvirring kring roller och ansvar, i samband med uppstarten av omorganisationen i 
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Ängelholm. Det finns en hel del internationell forskning om organisationsförändringar i offent-
ligt och politiskt styrda organisationer och dess inverkan på chefer och medarbetare. Här följer ett 
exempel från en nyligen publicerad vetenskaplig studie från Nya Zealand. Här uppmärksamma-
des skäl och orsaker till stress: 1) före, 2) under och 3) efter en stor organisationsförändring i en 
större offentlig hälso- och sjukvårdsorganisation, District Health Board. (I Sverige motsvaras den 
av liknande politiskt styrda organisationer, t ex Region Skåne eller andra kommunorganisationer). 
Personer som medverkade i denna studie var både administrativ- och sjukvårdspersonal, på både 
medarbetar- och chefsnivåer. Tidsrymden för organisationsförändringen som personalen refere-
rade till i studien pågick under en fyraårs-period (Smollan, 2015).  Det finns flera likheter med 
denna studies resultat och det som framkom i följeforskningsrapporten av Karlsson, Holmquist 
och Johansson (2015) och resultaten i denna årsrapport. 

Orsaker till stress före organisationsförändringen  
I studien framkom att många av de anställda märkt att olika förändringar påbörjats flera år innan 
den större organisationsförändringen. Det hade funnits en ”stegrande arbetsbelastning” och i vissa 
fall nya roller som inrättats. Det som upplevts som mest stressfullt handlade om, främst om nytt 
chefskap, eller stressen i att uppnå nya mål. En mycket stor stressfaktor var när man upplevde att 
man inte hade tillräckligt med resurser för att genomföra sitt arbete, vilket skapade mycket fru-
stration (Ibid).  

Orsaker till stress under organisationsförändringen 
Under själva organisationsförändringen var det tydligt att stressen ökade markant för de anställda. 
Det startades ”ryktesspridning” om organisationsförändringen och hur enskilda skulle bli drab-
bade i sina respektive roller. Flera upplevde hög stress genom att det var bristande information 
kring nya arbetsbeskrivningar och flera kände stor frustration över dålig kommunikation kring 
avsikten med organisationsförändringen och hur de själva och deras kollegor skulle bli påverkade 
av den.  Många upplevde att organisationsförändringen innebar att arbetsbelastningen ökade mar-
kant, vilket också har visat sig i tidigare studier på organisationsförändringar i offentliga organisat-
ioner, och då också speciellt för dem som har anammat New Public Management (NPM)-förhåll-
ningssätt, (Robinson & Griffiths 2005; Smollan, 2015).   

Vissa medarbetare var tacksamma för stödet de fått av sina chefer (motsvarande enhets- och verk-
samhetschefer), medan andra upplevt för lite eller inget stöd alls. Vissa av cheferna hade blivit 
övertaliga eller resignerat i sina roller och medarbetarna var mycket besvikna över detta. Även att 
deras tillfälliga chefer hade för lite kunskap om sina nya ansvarsområden och inte verkade bry sig 
om de anställdas arbetsförhållanden eller hur de mådde. Flera av cheferna med hög befattning och 
som tidigare haft inflytande i organisationen, vittnade om hög stress i samband med att ha blivit 
exkluderade och att de inte fått ha någon inverkan på förändringarna som skedde. Andra an-
ställda kände av och påverkades negativt av den dystra och trista atmosfär som uppstått på arbets-
platsen genom ökad stress bland kollegor, arbetsledare och chefer (Smollan, 2015).   

Orsaker till stress efter organisationsförändringen 
Flera av de anställda upplevde att efter organisationsförändringen hade det blivit förbättringar och 
mindre stress. Men alla upplevde att det hade blivit ökade arbetsbördor och en minskning av re-
surserna. Man upplevde att man var tvungen att ”göra mer med mindre”. Vissa anställda hade 
upplevt mycket oro i samband med att de behövde ansöka och byta anställningsform, men som 
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inte hade lett till några bättre organisatoriska förbättringar. Andra upplevde sig orättvist behand-
lade då andra kollegor fått bättre anställningsmöjligheter jämfört med dem själva, (Ibid). Stress 
och negativa upplevelser som att känna sig orättvis behandlad i samband med organisationsför-
ändringar har i andra studier visat sig kunna leda till ohälsosam överansträngning och utbrändhet, 
(Maslach & Leither, 2008). 

Främja hälsa vid organisationsförändringar 
Robert Karasek, en av de främsta forskarna inom stress- och arbetsmiljöforskningen, som också är 
upphovsman till Krav-Kontroll-modellen vi beskrev här tidigare, genomförde en större vetenskap-
lig studie av olika stress-förebyggande insatser och program i samband med omorganisationer. I 
studien ingick nitton olika fallstudier från Sverige, Europa, Amerika och Asien, där man genom-
fört förebyggande åtgärder i både offentliga och privata organisationer (Karasek 2004). 

De flesta av de insatser som analyserades byggde på olika typer av lärandeinsatser med deltagarfo-
kuserat innehåll. Det var t ex diskussionsgrupper och utbildningar om stress och ohälsa för att 
öka medvetenheten hos grupper och individer, samt för att ta fram förslag för att hantera och för-
bättra arbetsmiljön. Studien visade på ett antal framgångsfaktorer för förebyggande av stress och 
ohälsa vid organisationsförändringar: 

• Samarbeten där både ledning och fackföreningar är representerade. Dessa har också visat 
sig ha mer långtgående effekter jämfört med de fall där enbart ledningen tagit initiativ till 
förebyggande insatser av stress.  

• I de fall där ledningen var öppen för ”risktagande” och villig i att ”släppa kontrollen” över 
hur reaktionerna bland personalen kunde bli, visade sig mer framgångsrika.  T ex utbild-
nings-program där det förekom diskussionsgrupper och liknande. Dessa visade de senare 
sig mer framgångsrika, jämfört med program där man enbart valt att förebygga stress ge-
nom att erbjuda individuella insatser av stresshantering. 

• I fall där medarbetare fick vara delaktiga att komma med förslag på förbättringar i arbets-
miljön för att förebygga stress. 

• I de fall där ledningen bidrog med tekniska och ekonomiska lösningar. 
• I olika insatser som ökade medvetenheten om vad som orsakar stress. 
• I program som erbjöd gruppdiskussioner där det blev naturligt att ”gå till handling” för 

att förbättra arbetsmiljön och som dessutom kom att innebära ökad tillit mellan medarbe-
tare och ledning. 

I de sammanhang där både hälsoaspekter och produktivitet kopplades samman. Det handlade 
alltså om att inkludera både förebyggande och främjande insatser som en del i verksamheten. Det 
finns sådana exempel även från svenska kommuner där man till exempel inkluderar främjande/fö-
rebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete i verksamhetsplanerna. Halmstad kommun är ett sådant 
exempel, se Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016, (KS20150051).  Detta har gjorts också med 
tanke på att bli en attraktiv arbetsgivare. 

Avslutningsvis kännetecknades flera framgångsfaktorer i denna omfattande forskningsstudie av att 
det genomfördes organisatoriska systemförbättringar. Det handlade både om ekonomiska och 
tekniska lösningar, liksom tillgång aktuell information om produktionsflöden, konkurrensförhål-
landen med andra branscher och ekonomiska förhållanden, som medarbetare fick tillgång till. In-
formation som vanligtvis annars enbart chefer och ledning får ta del av (Karasek 2004). 
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Genomförda insatser 2016 agila arenor och servicestödet  

Tidigare genomförda insatser under 2015 
Under 2015 genomfördes ett antal uppstartsinsatser för nulägesanalys och framtagande av en 
forskningsdesign för åren 2016-2017. Dessa insatser bestod av: 

a. en workshop med ett urval av olika medarbetare, processledare och chefer i tjänsteorgani-
sationen  

b. en workshop med kommunchefsgruppen  
c. ett dialogmöte med den parlamentariska styrgruppen(PSG) i den politiska organisationen.  
d. ett par fokusgruppintervjuer med fackliga företrädare, arbetsmiljörepresentanter och 

andra medarbetare.  

Dessa dokumenterade insatser låg till grund för en nulägesanalys och forskningsdesign som finns 
att läsa i Följeforskningsrapport 2015 av Karlsson, Holmquist och Johansson (2015). 

De områden som ligger till grund för denna rapport är de som finns inom tjänsteorganisationen; 
de agila arenorna och servicestödet. Utifrån uppstartsinsatserna som gjordes under 2015 har ett 
antal teman och utmaningar identifierats inom dessa två fokusområden: 

 

Agila arenor 

• Organisering och uppföljning för agila arenor.  Hur förbättras tydlighet och realistiska för-
väntningar och delaktighet? Vilka rutiner fungerar och vilka behöver förbättras? Hur an-
passningsbar och flexibel blir verksamheten? Hur kommer detta till nytta för medbor-
garna? 

• Ledning och styrning i organisationsförändring och agilt förhållningssätt. Vad innebär ett 
agilt förhållningssätt för ledarskap i en organisationsförändring? Hur uppfattar chefer sina 
roller i förhållande till de agila arenornas funktion?  

• Arbetsmiljö och hälsoaspekter i arbetet med agila arenor. Hur påverkar införandet av agila 
arenor arbetsmiljön? Vilka hälsoaspekter främjas eller hindras? 

 

Servicestödet 

• Hanteringen av gränsdragnings- och rollfördelningsproblematik. Hur förtydligas och förbätt-
ras servicestödets funktioner i förhållande till huvuduppdragen och den politiska organi-
sationen? 

• Ansvarsfördelning, prioritering av uppdrag för servicestödet. Hur skapas tydlighet kring an-
svarsfördelningen? Chefernas roll i detta? Hur fungerar chefsstödet? 

• Arbetsmiljö och hälsoaspekter. Vad upplevs som ”god” eller ”förbättrad” arbetsmiljö genom 
servicestödets funktion?  
 

Denna tematisering ovan ligger också till grund för den framtagna följeforsknings-designen (se 
Karlsson; Holmquist & Johansson 2015) och viss tematiseringen av resultat från datainsamlingen 
under år 2016. 
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Genomförda insatser med personal för 2016 
Under januari till april genomfördes åtta fokusgruppintervjuer och en observation med personal i 
tjänsteorganisationen. Urvalsprocessen skedde genom att Caroline Wiking, kontaktade personer 
utifrån rollbeskrivningen som finns i forskningsdesignen och genom kommunens kalendersystem 
i mån av deras tillgänglighet vid inplanerade datum, som forskarna föreslagit. Vi genomförde: 

• Tre fokusgrupper med ett urval av verksamhets och enhetschefer inom de tre huvudupp-
dragen den 25 februari. Totalt medverkade 19st chefer  

• En fokusgruppintervju med 2st chefer inom servicestödet den 7 mars 
• En fokusgruppintervju med 3st chefsstödjare från de tre huvuduppdragen den 17 mars  
• En fokusgruppintervju med 6st processledare för Agila arenor den 11 mars 
• Ett analysseminarium med kommunchefsgruppen (KCG) den 12 april 
• En fokusgruppintervju med 10 st medarbetare från de tre huvuduppdragen och service-

stödet den 30 november 
• En fokusgruppintervju med 8st skyddsombud och fackliga arbetsplatsombud från de tre 

huvuduppdragen och servicestödet den 30 november 
• En observation av en agil arena 1 april. 

 

I bilagorna finns intervjuguider med intervjufrågor, samt observationsschema. 
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Område agila arenor 

Syftet med den nya organisationen i Ängelholms Kommun är att bli mer flexibel och medborgar-
anpassad. Genom att slå ihop flera förvaltningar till färre huvuduppdrag vill man få mer helhets-
tänkande och underlätta samarbete. Genom att införa Agila Arenor vill man snabbt kunna lösa 
komplexa problem.  

Stora komplexa organisationsförändringar möter alltid problem, svårigheter och motstånd (Jacob-
sen, 2013). En uppföljning och beskrivning av detta underlättar för ledningen att förstå situat-
ionen och kunna vidta lämpliga förbättringsåtgärder. Vi har intervjuat chefer, chefsstödjare, pro-
cessledare, skyddsombud, fackliga företrädare och personal inom tre delområden som berör agila 
arenor för att identifiera förbättringsområden: 

• Organisering, processer och uppföljning 
• Ledning och styrning  
• Arbetsmiljö och hälsoaspekter 

Tem a 1: Organisering , processer och uppföljning  

Hur upplevs förväntningarna, tydligheten och delaktigheten? Hur fungerar kommunikationen 
och rutinerna? Hur anpassningsbar och flexibel är verksamheten och kommer detta till nytta för 
medborgarna? 

Höga förväntningar och lågt utfall 
När vi frågat om förväntningarna på agila arenor har många svar varit vaga för att få känner till 
och förstår vad arenorna ska användas till. Däremot är förväntningarna på den nya agila organi-
sationen höga. I stort sett alla vi intervjuat stödjer den agila idén om flexibilitet och medborgar-
nytta och tror det är bra för kommunen. Närmare samarbete mellan verksamheter är också något 
som många hoppas att agila arenor ska innebära. Flera menar att de arbetat agilt länge utan att 
kalla det så, och att det nu känns bra att det lyfts fram och stöds med strukturer och processer. 
Man förstår att förändringar tar tid men några uttrycker besvikelse över att inte mer har hänt ute i 
verksamheten efter så lång tid (nov 2016). De har förväntat sig mer förändringar men jobbar på 
som de alltid har gjort.  

I en fokusgruppintervju med tio medarbetare ansåg sju att de var agila innan och märker ingen 
större skillnad. Två ansåg sig mer agila nu är förr. Intentionen att bli mer agil märker de, men ste-
gen upplevs mycket små och takten långsam. Många förhoppningar om förändring uttrycks men 
få vittnar om faktiska förändringar. Det finns en frustration bland intervjupersonerna som bland 
annat hänger ihop med oklarheten kring den nya organisationen och agila arenor. Exempel gavs i 
intervjuerna på agila arenor som var så flummiga och oklara att de upplöstes efter några träffar 
utan att ha resulterat i något.  

Flexibilitet och samarbete förväntas öka i den nya organisationen men intervjuerna indikerar svå-
righeter.  Samarbetet som var tänkt att öka i den nya organisationen med hjälp av bland annat 
agila arenor, finns det olika berättelser om. I ett huvudområde har det förbättrats, i ett annat för-
sämrats. Intervjuerna med skyddsombud och fackliga lyfter fram kulturskillnaderna i olika verk-
samheter som en svårighet att överbrygga och därmed ett hinder för samarbete. Några intervju-
personer pekar till och med på mer stuprör och konkurrens mellan verksamheter än tidigare. De 
beskriver att öppenheten för att samarbeta har minskat och att det blivit mer att var och en sköter 
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sitt. Man värnar bara om sitt eget område vilket har lett till mer isolerade öar, mindre hjälpsamhet 
och ökade konflikter. Man upplever fler nivåer genom fler chefer och parallella organisationer 
samt längre avstånd genom mer renodlade professioner. Man upplever pressad budget genom be-
sparingar, högre personalomsättning med nyckelpersoner som slutar vilket gör att man tappar 
kompetens och styrfart.  

Otydlighet 
På pappret finns en tydlig process beskriven om hur en agil arena ska gå till. Processledarna har 
även tagit fram en agil handbok ”Från signal till genomförande” som ligger på intranätet. Stöd-
strukturer finns också men verkar inte ha nått ut i alla delar. Våra intervjuer visar att ju längre ut i 
organisationen folk arbetar, desto otydligare upplevs det. Särskilt processen före och efter en agil 
arena är det få som känner till.  

Oklarheterna gäller vilka frågor och idéer som passar att bli signaler till en agil arena, vilka som 
avgör om en signal går vidare och på vilka grunder en signal kan avslås. Idag är det bara ansvarig 
chef själv. Med en kompetensgrupp av exempelvis processledare som kan se möjligheterna med 
agila arenor, skulle beslutet bli mer hållbart. Vidare uppfattades det oklart vilka personer som kan 
vara med på en agil arena, vad de har för mandat och ramar att besluta samt vem som ansvarar för 
att ta resultatet vidare till handling.  

Bland intervjupersonerna fanns flera som både kände till och hade varit med i en agil arena men 
inte visste vad som hänt efteråt och inte hade sett någon åtgärd. Även om arenorna ses som ett bra 
sätt att fånga upp problem eller en idé, så uppfattades arbetet i själva arenan som spretigt och 
oklart. Exempel gavs där flera samlats i en arena men ingen visste riktigt vad de skulle göra eller 
hur eller vad de skulle komma fram till, så det blev mest prat och inget resultat. 

Flera chefer och nyckelpersoner i verksamheten var frustrerade över att så lite hänt och påtalade 
att när en arena är klar måste resultatet tas om hand, bli godkänt, beslutat och resurssatt av chefen 
för att en implementering av det man kommit fram till ska ske. Viktigt är också att ge kontinuer-
lig återkoppling till signalgivaren om vad som hände med den. Detta fungerar inte bra enligt flera 
intervjuade. 

Brist på delaktighet 
Intervjumaterialet ger en bild av att medarbetarna inte varit särskilt delaktiga i arenorna och få 
har varit med i en. Att många aktivt skulle varit med i en arena är inte realistiskt men däremot 
kunde betydligt fler känt till och närmare följt en arenaprocess. Arenorna tycks ur ett medarbetar-
perspektiv leva ett eget separat liv med få involverade, utan vare sig information om att de finns 
eller återkoppling om vad de gav.  

Bristen på delaktighet och otydligheten om vad en agil arena är samt den oklara processen från 
signal till resultat har gett en låg motivation att engagera sig, även om man gillar idén, visar inter-
vjuerna. En positiv synpunkt från en som varit med på en arena, var att en arena även är en plats 
att samverka och en metod för att identifiera problem. Detta är något som går att lyfta upp och ta 
tillvara mer. 

Engagemanget för agila arenor visar sig centralt i stadshuset och bland högre chefer. Ju längre ut i 
organisationen och ju längre ner i hierarkin vi intervjuar, desto svagare blir det. Man pratar sällan 
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om agila arenor och få mellanchefer har koll på vad det är. Engagerade ledare och delaktiga med-
arbetare på alla nivåer i organisationen har den största betydelsen för framgångsrik organisations-
förändring visar Abrell-Vogel & Rowold (2014), så här finns en viktig utmaning för Ängelholms 
Kommun.  

Skyddsombuden och facken beskriver sin delaktighet i den nya organisationen som nästan obe-
fintlig. De blir inte inbjudna till diskussioner, upplever inte något inflytande och tycker inte att 
samverkansavtalet fungerar. Något tycks ha hänt i den nya organisationen som gör att fack och 
arbetsgivare inte hittar sina samverkansformer. Lokal samverkan matchar inte den nya organisat-
ionen och fackens roll på de agila arenornas är oklar.  

Skyddsombud och fack ser deltagande på agila arenor som en möjlighet att vara med från början 
och gemensamt förbättra något. När de inte är med kan förslaget efteråt hamna på deras bord och 
först då kan de konstatera att det inte är hållbart för att det exempelvis bryter mot arbetsmiljöla-
gen. Skyddsombuden och facken verkar ha blivit en exkluderad bromskloss, istället för en inklu-
derad samverkanspartner i utvecklingsarbetet med den nya organisationen.  

Information och kommunikation är centralt för delaktighet i arbetet enligt forskningen (Jacob-
sen, 2013). Intervjuerna visar på upplevda brister i kommunikationen och ansvaret för den. Erfa-
renhetsbanken ska vara verktyget för att synliggöra resultatet av agila arenor, men ansvaret för den 
tycks oklart. Flera efterfrågar ett tydligare kommunikationsansvar som fattar både process och re-
sultat ute i verksamheterna. För att bli mer delaktiga behöver medarbetarna kunna se var en signal 
ligger och vad som händer med den, kunna följa den och få reda på resultatet av den. 

Svag uppföljning 
Vår observation av en agil arena som gällde samverkan kring praktikplatser visade på flera styrkor. 
Strukturen var bra, deltagarrepresentationen var bred och relevant med både externa och interna 
intressenter. Dialogen var öppen, demokratisk och involverande. Processledningen var inriktad på 
lärande, var effektivt och konstruktiv med en muntlig utvärdering direkt i slutet. Arenan arbetade 
snabbt och resultatet blev ett förslag till lösning på praktikplatser och en ny signal om samordnar-
funktionen.  En svaghet gällde oklarheten kring återkopplingen till berörda parter och en osäker-
het om ifall resultatet togs tillvara. En brist var även oklarheter om hur externt och internt be-
rörda informeras efteråt. Oklarheten om och bristen på uppföljning, återkoppling och feedback 
från agila arenor,  kom även upp i flera intervjuer och vittnar om ett utvecklingsbehov i verksam-
heten. 

Förbättringsförslag för organisering, processer och uppföljning 
1. Öka engagemanget för agila arenor i organisationen långt ut från stadshuset. 
2. Synliggör vilka arenor som pågår och om vad, samt vilka som är avslutade och återkoppla 

vad de lett till, även till externa arenadeltagare. 
3. Överväg att tillsätta en kompetensgrupp som avgör signalerna tillsammans med chef 
4. Öka fackens delaktighet i arenorna för att få mer hållbara lösningar 
5. Lyft fram goda exempel och lär av mindre bra  
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Tem a 2: Ledning  och styrning  

Vad innebär ett agilt förhållningssätt för ledarskap i en organisationsförändring? Hur uppfattar 
chefer sina roller i förhållande till de agila arenornas funktion? Hur uppfattar medarbetarna led-
ningen och styrningen? 

Ledarskapsutveckling 
Signalsystemet har vi fått flera synpunkter på i intervjuerna. En är att så många signaler kommit 
in att de hopat sig och fastnat hos vissa chefer. Signalerna har inte kommit fram. Cheferna har 
inte prioriterat dem och inte heller förklarat varför de stannat. En konsekvens bland medarbe-
tarna har då blivit ointresse när man inte sett vart signalen tagit vägen. En förklaring kan vara att 
alla chefer inte är vana vid och kompetenta att både styra vardagsdriften och hantera agila ut-
vecklingsprocesser. Utförande och utveckling är två olika logiker som forskningen identifierat 
som en allmän svårighet för chefer och ledare i organisationer (Ellström, 2009). Att hantera bägge 
kräver kompetens och ledarutveckling. 

I huvuduppdrag Lärande och familj har hela organisationsarbetet inklusive agila arenor varit sär-
skilt svårt på grund av chefsbyten och hög arbetsbelastning. Där har cheferna helt enkelt inte 
hunnit med det agila i början. De har varit tvungna att prioritera och då går driften före utveckl-
ingen. Det har drabbat signalsystemet, men trots att signalhanteringen var oklar och att handbo-
ken inte hade nått ut, kom det ändå in många signaler.  

Inom ett huvuduppdrag har man satt kvantitativa mål för agila arenor. Att sätta kvantitativa mål 
på hur många signaler en chef ska leverera kan slå fel. Särskilt om agila arenor ska lyfta problem i 
verksamheten. Då kan måluppfyllelsen skapa fler och större problem än vad som finns. Om kvan-
titet prioriteras kan många genomförda arenor framstå som ett starkt ledarskap. Det behöver inte 
vara så. Få arenor kan även betyda att man löser problemen inom ordinarie verksamhet och inte 
behöver ta till den arena formen. Agila arenor är en organiserad form inom utvecklingens logik 
som gynnar utvecklingsinriktat och kreativt lärande för att tillvara ta utvecklingsbehov på ett kon-
struktivt sätt inom organisationen (Ellström & Hultman, 2004). Agila arenor bör grunda sig i be-
hov och inte i kvantifierade mål. 

Chefsstödjar- och processledarrollerna är oklara 
Nyckelstödfunktioner för att få agila arenor att fungera väl är chefsstödjarna och processledarna.  
Intervjuerna indikerar att bägge rollerna delvis är oklara och att det finns kompetensbrister i orga-
nisationen. Särskilt processledarnas roll och förväntningarna på dem är oklar. Tanken är inte att 
de ska bli sakkunniga utan att de ska få saker att hända. Urvalet ska inte vara för att de är områ-
deskunniga utan för att de kan processleda, men den kompetensen kan också utmana chefens le-
darroll. Våra intervjuer med både chefer och processledare visar att här behövs bättre samverkan 
och tydligare rollfördelning. 

Med tiden upplever sig flera processledare ändå som experter i någon annans organisation. Det 
skapar en risk för rollkonflikt mellan chef och processledare. Den kan bli extra problematisk om 
chefen delegerar uppgifter för att själv kunna prioritera annat, vilket vi har fått exempel på. Om 
detta fortsätter att utvecklas kan parallella strukturer uppstå. Här krävs samverkan och lyhördhet 
från både chefer och processledare, särskilt när en processledare går in i respektive lämnar av en 
agil process.  
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Processledarna är en grupp som står bredvid linjeorganisationen och ska göra tillfälliga processin-
satser. Samtidigt blir de med tiden allt kunnigare och skickligare på att leda agila arenor som är 
centralt i den nya organisationen. Kommunen utvecklar här en grupp medarbetare i nya ledar-
kompetenser som har stor betydelse för den nya organisationen. De utgör en resurs som är viktig 
att ta tillvara. Organisationsforskningen visar på ett särskilt värde av att ha personer som rör sig 
mellan enheter och strukturer. De kan sprida kunskaper och erfarenheter och bidra till organisa-
toriskt lärande (Argyris & Schön, 1996). Men processledarnas funktion i ett långsiktigt perspektiv 
är oklar för både dem själva och för cheferna visar våra intervjuer. Vilken roll ska de ha om fem 
år? Ska de avvecklas eller utvecklas? Har de ett tidsbegränsat uppdrag eller är de en långsiktig re-
surs? 

Ett annat problem vi uppfattat är att rekryteringen av processledare har skett utan att förankra 
denna hos respektive huvudområdeschef. Det handlar här om både att säkerställa kompetensen 
som lämplig för processledaruppdraget, men även för att möjliggöra utrymme och legitimerade 
prioriteringar gentemot övriga arbetsuppgifter. 

Avstånd och centralstyrning 
Intervjuresultatet visar på ett avstånd mellan högre och lägre chefer, samt mellan chefer och per-
sonal. Bland främst högre chefer råder en optimism och de positiva berättelserna om den nya or-
ganisationen dominerar. De beskriver att det som inte riktigt fungerar är åtgärdat eller på väg att 
åtgärdas. Bland flera lägre chefer, huvuddelen av fackliga representanter och skyddsombud samt 
många ur personalen vi intervjuat, finns istället en utbredd skepsis och flera problematiska berät-
telser om den nya organisationen. Även om nästan alla gillar förändringssyftet, tvivlar många på 
dess förverkligande. Är inte alla nivåer engagerade och delaktiga i förändringen, hindras utveckl-
ingen av en agil organisation enligt Appelbaum m fl. (2017). De agila processerna måste omfatta 
alla för att få agila och flexibla människor. 

En utmaning intervjuerna tar upp handlar om oförståelsen för agila arenor, om vad nyttan och 
värdet är. Agilt förhållningssätt och gränsöverskridande möten tycker många är viktigare än agila 
arenor. En annan svårighet är att den nya organisationen upplevs rörig. Många känner sig inte 
trygga med den och tycker den har blivit mer centralstyrd. De upplever att fler chefer inrättats, att 
fler styrdokument och fler enhetliga beskrivningar av grunduppdrag skapats. De berättar om che-
fer som inte vågar och personal som inte får ta beslut utan att först fråga sin chef. Vårt intervju-
material uttrycker en delvis ängslig organisation vilket motverkar en agil och lärande organisation. 

Organisationskulturen har en stor betydelse för förändringsarbetet visar forskningen (Jacobsen, 
2013). Motivation är en del av organisationskulturen. Om motivationen att tänka och arbeta på 
nya sätt är låg kan motståndet mot ett förändrat arbetssätt öka. Organisationsforskningen visar att 
det inte hjälper att bara ”förändra i skalet”, i organisationsstrukturen (Argyris, 1975). Det behövs 
även en värdeförändring på djupet, i organisationskulturen. Den är svårare att förändra och måste 
omfatta alla nivåer för att vara trovärdig och hållbar.  

Man har kommit olika långt inom olika delar av kommunorganisationen. Det beror på skilda för-
utsättningar som uppdrag, historia, struktur, ledning, kultur med mera. De som har en längre väg 
att gå kan lära av de som kommit längre. Hela organisationen kan lära av både goda och dåliga 
exempel. Att reflektera över egna erfarenheter är ett kraftfullt sätt för en organisation att utveckla 
kunskaper och verksamhet (Kolb, 1984, Ellström, 2009, m fl.). 
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Förbättringsförslag ledning och styrning 
1. Cheferna behöver prioritera de agila processerna mer och levandegöra agila arenor genom 

att regelbundet kommunicera och återkoppla vad som händer på APT 
2. Genomlys chefsstödjar- och processledarfunktionen och rollen på kort och lång sikt. Se 

över rekrytering, tid, legitimitet, ansvar, uppdrag och befogenheter. Kompetensutveckla 
utifrån det. 

3. Minska avståndet mellan olika organisationsnivåer och centralstyrningen, skapa en ge-
mensam dialog och öka reflektion och lärande på alla nivåer 

4. Minska obalansen mellan olika huvuduppdrag, skapa ett kollektivt, organisatoriskt lä-
rande mellan varandra 

 

Tem a 3: Arbetsm iljö och hä lsoaspekter 

Hur påverkar införandet av agila arenor arbetsmiljön? Vilka hälsoaspekter hindras eller främjas?  

Ökad press och stress 
Kombinationen av agila arenor och en ny organisation har inneburit en stor påfrestning på med-
arbetarna. Tidigare forskning påvisar också att personal ofta upplever en markant ökad arbetsbe-
lastning under själva omorganisationen, exempelvis i tidigare studier av organisationsförändringar 
i offentliga organisationer (Robinson & Griffiths, 2005; Smollan, 2015).  

Intervjuerna beskriver särskilt den första tiden som mycket tuff men nu är det lugnare då saker 
har kommit på plats. Processledarna uttrycker dock fortfarande stor press och stress och olika för-
utsättningar i intervjuerna. Det finns idag ingen nedsättning i tjänsten för att ta på sig uppdraget 
att vara processledare för en agil arena vilket ökar pressen på de som är det. Kraven är höga på 
dem men möjlighet att kontrollera sin arbetssituation är låg bland flera. Då växer stressen enligt 
forskningen. Karasek och Theorell (1990) menar att så länge en person upplever en hög grad av 
kontroll utgör kraven inget större hot mot hälsan, men i detta fall med låg kontroll över arbetssi-
tuationen finns det risker för ohälsa. 

Ett sätt enligt forskningen att parera ökad stress är ökat socialt stöd, från chefer eller medarbetare 
(Karasek och Theorell 1990). Här ser det mycket olika ut inbördes bland processledarna vad gäl-
ler förutsättningarna att fungera som processledare. Vissa upplever mindre stöd och förståelse från 
sin chef som markerar att agila arenor inte är prioriterat. Det agila får då pågå bredvid grundverk-
samheten. Andra processledare har det inlagt i ordinarie arbetsuppgifter vilket gör det lättare för 
dem att ta på sig uppdraget att leda en agil arena.   

Vi har förstått att det är näst intill omöjligt för många yrkesgrupper ute i verksamheten att enga-
gera sig på grund av tidsbrist, t ex en förskolelärare, medan de processledare som är i stadshuset 
har lättare att styra sin tid. Det blir då ytterligare en skillnad i processledargruppen där endast tre 
till fyra av totalt cirka femton, jobbar utanför stadshuset. Att så få processledare finns spridda ute i 
organisationen gör att vardagspratet om agila arenor blir begränsat ute i verksamheten och det 
upplevs istället som en ”stadshusprodukt”, vilket är negativt för det organisatoriska lärandet, se t 
ex Mattsson (1995).  
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Det finns också stress i samband med att man som processledare kan ha olika chefer med olika 
förväntningar. Flera processledare menar att de inte har någon uttalad legitimitet i sin roll i orga-
nisationen. Uppdraget som processledare och mandatet i organisationen är otydligt. Det skapar 
också stress. Att känna sig förfördelad eller orättvist behandlad i samband med organisationsför-
ändringar kan leda till ohälsosam överansträngning och flyktbeteende (Maslach & Leither, 2008). 

I några huvuduppdrag är många processer igång samtidigt. Ovanpå det läggs det agila som upp-
levs oklart och som ökar pressen. Det blir en börda även om det är intressant. Man ser inte syftet 
och har oklara mål. Det gamla ligger kvar och ska utföras parallellt med det nya. Många orkar 
inte med det, vill inte öka sin egen arbetsbörda och skjuter över det agila till andra.   

Personalförflyttningarna i den nya organisationen har också bidragit till oklarheten. Många tycks 
inte veta hur det ligger till eller vem som är ansvarig och skickar ärenden och medborgare vidare. 
Hade man arbetat agilt och fått en medborgarfråga hade man själv gått till berörd person, rett ut 
det och meddelat medborgaren. Nu skickas de ibland fram och tillbaka med olika svar och hän-
visningar istället.  

Förklaringen som ges i intervjuerna är att det redan var slimmat överallt och alla hade mycket att 
göra. När det då lades mer saker på ens bord var folk rädda att ta på sig för mycket och gå in i 
väggen. Då lämpade man hellre över det på någon annan. Särskilt i början efter omorganisationen 
var det en stor ökad press och mycket var rörigt. Det är bättre nu men ännu har den nya organi-
sationen inte hittat fast mark. Det finns enligt intervjuerna underbemannade delar med många 
sjukskrivna. På flera ställen beskrivs konflikter på grund av att man inte är överens om vilka me-
toder som ska användas för man är inte överens om vilka mål som finns i verksamheten och på 
vilken tid man ska göra saker som agila arenor. Allt detta hindrar en god arbetsmiljö. 

Brist på stöd 
Det finns inte något faktiskt utrymme i tjänsten, inget lönetillägg eller ersättning för processledar-
stöd. Flera processledare menar att det nu är så slimmat och pressat i verksamheten, att alla har 
fullt upp inom sina ordinarie tjänster, att man ”duckar” och väljer bort att ta på sig processledar-
uppdrag med stressen det innebär. Detta gör att vissa processledare kan ta andra uppdrag och ut-
veckla i sin kompetens medan andra har svårare för det. Risken finns att det blir ett A och B-lag 
inom processledargruppen. Problem med olika former av exkludering vid organisationsförändring 
fanns också i Smollans (2015) studie, vilket ledde till ökad stress för de berörda. I det här fallet 
med risker för ett A och ett B-lag bland processledarna, kan mycket av det utvecklingsinriktade 
lärandet som Ellström (2009) beskriver, förloras både bland berörda individer och hela grupper 
av processledare. Arbeten som uppmuntrar och tillåter lärande kan istället reducera stressrespon-
ser i det långa loppet. Ett sätt att åstadkomma detta är att organisera arbetet så att det gynnar in-
dividerna (Armelius och Höglund 2003).  

Det hade motverkat skillnaderna och underlättat att rekrytera nya processledare om det funnits 
en viss tid avsatt i tjänsten för detta arbete. Vi har märkt i intervjuerna att processledarna är ut-
vecklingsintresserade personer som gärna tar andra uppdrag. De är en resurs för kommunen som 
kan tas vara på mer om de får tid, mandat och lön för sin insats. Men de är också pressade och 
stressade och några överväger att hoppa av uppdraget. Någon har redan tackat nej till att leda en 
arena för att minska press och stress.  
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Ytterligare en stressfaktor för processledarna som visat sig är att de har en annan uppdragsgivare 
än sin chef. En med krav och förväntningar men utan arbetsmiljöansvar. Detta tillsammans med 
det upplevda otydliga uppdraget skapar också ökad stress. Det finns idag uppenbara risker för 
ohälsa bland dem då processledarnas arbetsuppgifter ”läggs ovanpå” ordinarie arbetsuppgifter. 

Det finns även chefer som vittnar om stress kring kvantitativa förväntningarna på att starta upp 
många agila arenor (se under Tema 2). 

 

Förbättringsförslag för arbetsmiljö och hälsoaspekter 
1. Se över antalet parallella processer i huvuduppdragen och minska dem. 
2. Se över ledarfunktioner och mandat som skapar rollkonflikter och stress 
3. Förankra processledaruppdraget och dess betydelse starkare hos verksamhets- och enhets-

chefer, så att dessa kan fungera som ett bättre stöd för de processledare de ansvarar för. 
4. Avsätt tid i tjänst för processledarna, eller möjliggör omprioriteringar och avlastning i 

samband med processledaruppdragen.  
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Område servicestödet  

Tem a 1: Gränsdragning  och rollfördelning   

Det finns fortfarande en hel del gränsdragningsproblematik vad gäller ansvarsfördelningen kring 
servicestödets funktioner, t ex HR-frågor. Det mer planerade  och kontinuerliga stödet från HR 
har inte blivit tydligt, menar t ex en chefsstödjare. Gränsdragningen mellan huvuduppdragen och 
servicestödet i HR-frågor och ansvar är ännu inte färdig, utan är beroende av vem som tillfrågas. 
Men det har också skett positiva dialoger med HR-chefen för att förändra detta. 

Det finns också exempel på att rollerna mellan personer i huvuduppdragen och servicestödet inte 
fungerar tillfredställande, t ex när det handlar om arbetsuppgifter som tidigare sköttes i ute i verk-
samheterna. Telefon och IT-stöd är sådana exempel, som chefer menar att det finns ständiga dis-
kussioner kring vem som har ansvar för och vem som ska lösa de problem som uppstår. 

Idag finns för mycket utvecklingsstöd inom servicestödet och för lite administrativt stöd, anser ett 
antal chefer. Det finns exempel på tillfällen, t ex när man ska  anställa personal och inte känner 
sig bekväm med det digitala systemet. Man menar att tidigare fanns det administrativ personal till 
hjälp, men inte nu längre. 

Men det har också skett förändringar efter den nya organisationen infördes, där man flyttat till-
baka personer från servicestödet till huvuduppdragen då man upplevt att gränssnittet inte funge-
rat bra. Chefer inom servicestödet betonar att man har ett uppdrag och inte är en beställarorgani-
sation. Här har man haft dialoger med huvuduppdragen och gjort avstämningar kring detta. Man 
har då upplevt att det funnits missförstånd och felaktiga förväntningar på servicestödets funktion, 
ute bland personal i huvuduppdragen. Man har trott att man kan säga till personal inom service-
stödet att ”göra det ena eller det andra”. Chefer inom servicestödet betonar också vikten av att ut-
veckla denna del av organisationen, då funktionerna av ekonomi, HR, och kommunikation lätt 
kan bilda ”stuprör”. Här krävs det en extra fokusering på att skapa och hitta det ”horisontella”, 
genom att just identifiera sådana gemensamma horisontella arbetsuppgifter utifrån dessa funkt-
ioner. 

Flera chefer vittnar om att det pågår en utveckling kring att lösa gränsdragnings-problematiken. 
Det har funnits en fas i början av omorganisationen med mycket diskussioner fram och tillbaka, 
men att flera rutiner har löst sig nu. Man upplever att HR-funktionerna och kommunikationsstö-
det fungerar mycket bättre nu än i början. Här blir det då viktigt att fortsätta utvecklingen, så att 
servicestödet kan bidra till målet med att kommunorganisationen blir agil. En flexibel organisat-
ion kräver lyhördhet för olika situationer och grupper samt större förståelse om mänskliga relat-
ioner och interpersonella färdigheter, menar Brown & Scase (1994).  

Ärendehanteringen tar tid 
Flera chefer vittnar om att de lägger mer tid för ärenden i den nya organisationen, då förvirringen 
fortfarande är stor kring hur olika arbetsprocesser ska gå till genom servicestödet. Man upplever 
också att det finns oklarheter kring ansvarsfördelningen för ärenden som ska till politiken och vil-
ken chef i linjen som ska ta de olika besluten. Man frågar sig om det är man själv som chef som 
ska ta beslutet, eller huvuduppdragschef eller kommundirektören? Sådant tar också en hel del tid 
att reda ut, menar man.  
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En chef ger exempel kring en fråga om sommarjobb som tog ett halvår innan något besked åter-
kom. Då hade frågan passerat alla chefsnivåerna. Detta skapar en uppgivenhet och känsla av att 
man måste lösa det på egen hand för att det blir för ”tungrott”. Det man saknar är att kunna få 
svar på sina frågor, att ha någon i servicestödet att kontakta om vad som gäller och vilken väg 
man ska gå. Liknande upplevelser finns från andra chefer gällande deadlines för ärenden till poli-
tiken, där man saknar svar från servicestödet och även mer uttalat stöd i skrivandet. 

Brister i återkoppling från tjänstepersoner i servicestödet är också något som både chefer och 
chefsstödjare upplever gemensamt.  Man ger exempel på uppföljningen av servicestödet och en 
GAP-analys som genomförts, där man varken fått reda på några resultat eller någon respons på. 
Liknande exempel finns kring utredningar man genomfört och lämnat över till servicestödet, där 
återkopplingen uteblivit. Det skapar frustration att inte få besked och en känsla av att ”jobba i 
blindo” och det skapar olika typer av spekulationer och antaganden kring vilka beslut som tagits 
gällande utredningen man varit involverad i. Dessutom hämmar detta lärandeprocesser.  För att 
skapa lärande mellan människor, inte minst i organisationer, är det viktigt att det finns olika möj-
ligheter för återkoppling och feedback (Kolb 1984).  

Det finns också flera chefer som betonar att de ofta får den hjälp de behöver av personer i service-
stödet, och att de alltid får ett positivt bemötande. Upplevelsen är att det är lätt att få hjälp och 
att personalen i servicestödet är mycket serviceinriktade, och ger snabba svar vid behov. Även att 
de kommer ut på eget initiativ till verksamheterna och frågar om vilket stöd som behövs, är både 
nytt och ett ”stort plus”. Men det man poängterar och hoppas är att detta inte enbart är något 
som är personbundet. Appelbaum, Calla, Desautels. & Hasan (2017)  summerar forskningen om 
agila organisationer. Här poängterar man vikten av att skapa processer som innehåller flexibla re-
surser, snabba lösningar och rika informationssystem.  Agila människor är de som lär kontinuer-
ligt, är flexibla och multikompetenta samt kan fatta snabba beslut.  

Förbättringsförslag för gränsdragning och rollfördelning 
1. Klargör roller och ansvar i servicestödets olika funktioner gentemot medarbetarna i övriga 

tjänsteorganisationen. Det kan ske både genom texter, inspelade informationsavsnitt i 
form av videos på internwebben, och använd även ledarforum till detta.  

2. Öka tydligheten kring vem inom servicestödet som är ansvarig för överlämnat ärende och 
förbättra återkopplingen av ärendeprocesser till berörda tjänstepersoner. 

3. Förbättra rutinerna för att åstadkomma snabbare beslutsvägar i servicestödet. 
4. Förbättra rutinerna för återkoppling från servicestödet till medarbetare och chefer inom 

huvuduppdragen.  
 

Tem a 2: P rioritering , ansvarsfördelning  och kom m unikation   

Flera chefer vittnar om att servicestödet brister i kommunikation och återkoppling. Man menar 
att kommunchefsgruppen och chefer i servicestödet bör bli bättre på att kommunicera om vad 
som är på gång. Det man upplever är att det kommuniceras först när det är genomfört. Det gäller 
också när kommundirektören bestämmer någonting. Flera menar att när kommunchefsgruppen 
vill förändra borde huvuduppdragschefer ta en dialog med sina chefer innan det genomförs. Nå-
gon chef poängterar att även fackliga representanter också haft synpunkter på att det inte har 
samverkats tillräckligt, trots att det finns ett samverkansavtal som ska följas. 
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Detta stämmer överens med fokusgruppintervjun med skyddsombuden och arbetsplatsombuden 
som tycker att det idag finns problem kring samverkan i den nya organisationen, och att fack och 
arbetsgivare inte har hittat formerna för detta. Man upplever att arbetsgivaren inte tar sitt ansvar 
fullt ut för att följa samverkansavtalet. Det sker ofta att ombuden inte blir inbjudna till möten 
som arbetsgivaren initierar och kan därigenom inte delta när diskussionerna kring olika föränd-
ringsprocesser startas upp.  

Det finns t ex en uppfattning bland flera skyddsombud att man måste ”armbåga sig in” på möten 
för att kunna få delta. Forskning om omorganisationer och förändringsarbete har påvisat i flera 
olika studier att framgångsrika omorganisationer skett genom att arbetsgivare på olika sätt med-
vetet inkluderat de fackliga organisationerna i förändringsarbetet. Här finns även studier som vi-
sar exempel på misslyckade omorganisationer som grundar sig i att fackliga organisationer inte 
blivit inkluderade av ledningen och därför på olika sätt motsatt sig förändringsarbetet, (Ellström 
& Hultman 2004; Karasek 2004). Detta kan resultera i ”förändring i skalet”, som vi nämnt tidi-
gare Argyris (1975). Det betyder att i det yttre verkar det ha skett en förändring i organisationen 
men inte i själva ”kärnan”. Målen med organisationsförändringen uppnås inte, då den gamla kul-
turen består, liksom att värderingar, handlingar, förhållningssätt och arbetsrutiner förblir oföränd-
rade. 

Osäkerhet kring ansvarsfördelning 
Några av chefsstödjarna upplever sig själva som en ”sambandscentral”, då t ex alla ärenden till 
kommunstyrelsen går genom dem så att de kan kvalitetssäkra dessa. Vissa av chefsstödjarna upple-
ver att gränsdragningen mellan dem själva och kommunstyrelsens nämndsekreterare inte är tyd-
ligt avgränsad ännu.  Här finns uppfattningen om att servicestödet borde ”göra mera själv”, men 
samtidigt finns uppfattningar inom servicestödet att verksamheten ska göra detta. Det man öns-
kar är att kvalitetssäkringen av ärenden borde ske inom servicestödet och inte av chefsstödjarna. 
Då kunde varje chef läsa och godkänna istället för att en chefsstödjare gör detta. 

Osäkerheten kring ansvarsfördelning är också något som kommunchefsgruppen är medveten om. 
Vid analysseminariet betonade de att det är både en utveckling för servicestödet personal, för che-
ferna ute i verksamheterna, samt för chefsstödjarna.  Det finns också ”gamla förväntningar” uti 
verksamheterna på vad administrativ personal ansvarar för och i servicestödet finns det ibland ten-
denser till att försöka ”styra” chefer, vilket inte ingår i arbetsuppgifterna.  Istället ska man vara ett 
stöd för huvuduppdragens personal och chefer.  

Det finns också chefer som upplever hur Kommunikationsstödet inom servicestödet fungerar bra. 
Man ger exempel på hur kommunikationen, både internt och externt, fungerar mycket bättre nu 
jämfört med hur det var i den tidigare organisationen. Exempel finns t ex kring förbättringar av 
huvudområdes hemsidor som förbättrats avsevärt, både gentemot egna medarbetare och också 
kommunmedborgarna. Chefer upplever att det idag finns en helt annan professionalitet och stöd 
från Kommunikationsstödet, vilket kan tolkas som ett stöd till det agila och förändringsbenägna 
förhållningssättet.  

Både chefer och medarbetare vittnar speciellt om hur chef Hälsa sett till att använda sig av kom-
munikationskompetenser från servicestödet, bland annat genom en proffsig och beskrivande 
hemsida. Detta och genom flera andra förbättringar som denne chef infört, har medverkat till att 
både medarbetare och chefer inom detta huvudområde känner att de har fått en helt annan yrkes-
status och stolthet för den egna verksamheten jämfört med tidigare. Detta är helt i linje med 
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forskningen angående den agila ledarstilen. Den agila ledarstilen innebär att reagera proaktivt på 
förändringar och att skapa ett arbetsklimat där personalen känner sig delaktig (Appelbaum, Calla, 
Desautels & Hasan, 2017). Till den agila ledarstilen hör också en risktagande attityd och att våga 
pröva nytt. Forskningen visar att ju högre grad av risk beslutsfattarna är beredd att ta, desto högre 
nivå av organisatorisk agilitet går det att åstadkomma. Cheferna behöver känna sig bekväma med 
att experimentera och även öppna för att delegera beslutsfattande.  

Förbättringsförslag för prioritering ansvarsfördelning och kommunikation 
1. Kommunicera till och förbered alla organisationens chefer i god tid för förändringar av de 

olika rutiner som berör dem. 
2. Inkludera och förbättra kommunikationen med fackliga representanter och skyddsombud 

om organisationsförändringarna. Både vad gäller information och dialoger utifrån samver-
kansavtalet.  

3. Se över rutiner som medför att chefsstödjarna upplever sig som ”kvalitetssäkrare” av ären-
den, så att detta istället sker inom servicestödet. 

4. Fortsätt att förtydliga servicestödets funktion bland dess medarbetare som ”stöd” och inte 
som ”styrande” gentemot huvuduppdragens verksamhets- och enhetschefer. 

5. Använd goda exempel på vad ett agilt stöd från servicestödet kan innebära och hur ett 
agilt ledarskap går till och kan få för positiva konsekvenser 

 

Tem a 3: Arbetsm iljö och hä lsoaspekter 

Ökad stress och brist på återkoppling 
Flera chefer påpekar att återkopplingsproblematiken med enheten för nämndkansliet leder till 
stress bland medarbetarna inom huvuduppdragen. Man ger exempel och jämför med den tidigare 
organisationen där nämndsekreterarna hade mycket god kunskap om ärenden och hur de kunde 
svara exakt på frågor som gällde dessa.  Idag finns inte samma möjlighet till insyn och man upple-
ver inte att man får den återkopplingen man kan behöva för att arbetet ska fungera tillfredstäl-
lande, utan att det ibland tar till och med upp till ett halvår innan man får besked.  

Skyddsombuden lyfte i sin fokusgruppintervju ett strukturellt problem kring identifierade arbets-
miljöproblem. Man har gjort analyser utifrån arbetsmiljöverkets nya föreskrift kring Organisato-
risk och social arbetsmiljö, (AFS 2015:4).  

Problemet att komma tillrätta med dålig arbetsmiljö handlar om att det på olika håll i tjänsteorga-
nisationen finns en hög personalomsättning. I det här fallet hade skyddsombudet identifierat ar-
betsmiljöproblem kring arbetstidsförläggningen för personal inom Poolen funktionsstöd. Det var 
tydligt att arbetstiderna var ohälsosamma på flertalet punkter utifrån arbetsmiljöverkets föreskrift. 
Man påbörjade då ett arbete med åtgärder. Men kort därefter slutade stora delar av personalstyr-
kan och in kom en personalgrupp som inte tyckte att arbetstiderna var något problem, vilket 
gjorde att det blev mycket svårt för skyddsombudet att driva frågan vidare. Här har dock kommu-
nen som arbetsgivare en skyldighet att hantera detta oavsett ifall personalstyrkan byts ut eller om 
den tillhör inhyrd personal, enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
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Både chefer och medarbetare vittnar om att den administrativa arbetsbelastningen har ökat sedan 
administrativ personal utlokaliserats från verksamheterna till servicestödet. Beskedet man fått från 
servicestödet är att vissa verksamhetsanknutna administrativa arbetsuppgifter ska man nu själv ta 
hand om. Det har ofta blivit cheferna som fått ta detta. 

En annan stressfaktor som upplevs bland medarbetare är svårigheten att veta vem man ska vända 
sig till inom servicestödet. Man upplever att man får ”jaga” runt efter personer. När man väl fun-
nit rätt person är de inte anträffbara och endast mailkontakt återstår, vilket tar mycket tid. Detta 
upplever också personal inom kundtjänst, som får frågor från kommunens medarbetare vem de 
kan vända sig till inom servicestödet. Flera vittnar om hur både man själv och andra medarbetare 
använder sina privata telefoner och ringer kundtjänst för att få hjälp. Detta trots att kundtjänstens 
funktion inte är att ge interna svar. Många upplever att det finns ett stort behov med en ”intern 
sluss” för att hitta fram till de rätta personerna inom servicestödet.  

Andra chefer vittnar också om att de upplever att servicestödet förbättrats och att det finns en väl-
villig inställning hos dem som jobbar där. Det har då också medfört en avlastning för de chefer 
som jobbar ut i verksamheterna. Man upplever att det inom servicestödet finns en positiv inställ-
ning att hjälpa till och lösa problem. Det var tidigare lite trögare på vissa punkter, men att det nu 
är bättre. 

Verbala angrepp 
Det finns dock andra ohälsosamma stressfaktorer i den organisatoriska arbetsmiljön som både 
chefer och politiker vittnat om. Det handlar om kontakterna mellan politiker och tjänstepersoner 
i olika sammanhang. Ett antal tjänstepersoner har blivit utsatta för hårda verbala angrepp av poli-
tiker och mått dåligt av detta. Det har även skett påhopp på enskilda tjänstepersoner vid t ex poli-
tiska debatter, t o m i direktsändning på webben. Några av dessa politiker har sedan bett om ur-
säkt för detta. Men dessa påhopp är uppenbarligen något som upplevs som kränkande och ohäl-
sosamt, även av dem som bevittnat detta. Detta är något som kan liknas vid ”kränkande särbe-
handling”, enligt arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4). 

 

”Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras 
i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden 
i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.” (AFS 2015:4, sid 11). 

 

Kommunen har som arbetsgivare en skyldighet att både förebygga riskerna för kränkande särbe-
handling och att ge chefer, arbetsledare, och skyddsombud kunskaper i hur det ska genomföras, 
enligt AFS 2015:4. Det yttersta arbetsmiljöansvaret i en kommun har de förtroendevalda politi-
kerna i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, som sedan också delegerar detta till nämn-
der och chefer i tjänsteorganisationen. Det är alltså de förtroendevalda politikerna tillsammans 
med chefer i kommunen som har det operativa arbetsmiljöansvaret. Detta beskrivs mycket peda-
gogiskt och ingående i skriften från Sveriges kommuner och Landsting (SKL): Så klarar du Ar-
betsmiljöansvaret. Förtroendevaldas arbetsgivarroll i Kommuner, Landsting och Regioner, (SKL 
2014). 
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”Enligt arbetsmiljölagen är du [som förtroendevald politiker] och andra arbetsgivar-representanter ansva-
riga för att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycks-
fall”, (SKL 2014, sid. 14).    
  

I det här fallet med tjänstepersoner som har blivit utsatta för hårda verbala angrepp av politiker, 
kan detta vara en förseelse gentemot svensk arbetsmiljölagstiftning. Här vore det lämpligt att både 
arbetsmiljöansvariga politiker och chefer ”gör gemensam sak” och snarast inför förebyggande åt-
gärder kring att minimera riskerna för denna typ av kränkande särbehandling. Det bör även in-
kludera förebyggande av risker för detta mellan politiker, så att det inte skapas en ”subkultur” 
inom den politiska organisationen där sådana hårda verbala angrepp tolereras. Det är varken för-
enligt med kommunallagen eller svensk arbetsmiljölagstiftning. Ett sätt att komma till rätta med 
detta kan vara att utbilda de förtroendevalda i vilket arbetsmiljöansvar de har och vad som förvän-
tas i praktiken av dem i kommunorganisation. 

Oförutsedda politiska beslut  
Det som sker i Ängelholm är att omorganisationerna i tjänste- och politiska organisationerna 
sammanfallit med ett helt nytt politiskt styre, där inget parti eller politiskt block har majoritet. 
Det har bland annat skapat många nya och oförutsedda ärenden som ligger utanför budgeterade 
resurser i tjänsteorganisationen.  

Flera chefer menar att hela den förändrade tjänsteorganisationen och tillsammans med de nya po-
litiska maktkonstellationerna i den politiska organisationen har varit pressande för medarbetarna. 
Effekterna av besluten med mycket voteringar och ändringar har skapat ett stort merarbete, me-
nar flera chefer. Det kan även vara ärenden tjänstepersoner lagt ner mycket arbete på och gjort 
med hög kvalitet och som man sedan måste göra om på nytt. 

Man menar också att tidsbristen är påtaglig. Samtidigt som det finns förväntningar på att minska 
administration finns samtidigt ökade behov, och man upplever att efterfrågan från politiken är 
mycket stor, och långt över vad man har personal till. Flera chefer upplever att man inte ”får ihop 
det” i förhållande till de resurser man har. Detta kan exemplifieras genom Karasek och Theorells 
(1990) modell där man befinner sig i området av höga krav och mycket låg kontroll, eftersom 
detta sker genom den politiska organisationens nuvarande turbulenta tillstånd, som man inte kan 
förutse eller kontrollera. Här finns då en obalans mellan krav och kontroll, vilket ökar risken för 
att personal kan drabbas av både somatiska (kroppsliga) och psykiskt stressrelaterade besvär.  

Vid analysseminariet med kommunchefsgruppen bekräftades denna problematik med oförut-
sedda politiska beslut. Förslag framkom på att ge politikerna återkoppling på hur mycket varje 
ärende och uppdrag ”kostar” i tid och resurser, för att skapa en medvetenhet hos dem om denna 
problematik, och på så sätt minska omfattningen av ärenden och få mer balans mellan krav och 
resurser. Det kan även behövas mer dialogmöten mellan de förtroendevalda och ansvariga chefer, 
så att man tillsamman kan hantera detta bättre. 

Förbättringsförslag för arbetsmiljö och hälsoaspekter 
Förbättra rutinerna kring återkoppling genom att utvärdera vilka dessa är och sedan åtgärda detta.  

1. Förbättra kunskaperna och förståelsen kring arbetsmiljöverkets nya föreskrift som började 
gälla 31 mars 2016, Organisatorisk och social arbetsmiljö, (AFS 2015:4). Utbilda alla che-
fer och skyddsombuden i denna.  
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2. Skapa en ”slussfunktion” i servicestödet för medarbetare och cheferna i huvuduppdragen, 
så att de snabbt kan få tag i rätt person de önskar.  

3. Fortsätt att främja och stärka den ”goda kulturen” inom servicestödet av att dess personal 
är serviceinriktad och välvilligt inställda till huvuduppdragens chefer och medarbetare.  

4. Åtgärda och minimera riskerna för kränkande särbehandling i form av verbala ”påhopp” 
mellan politiker och tjänstepersoner. Utbilda de förtroendevalda politikerna om sin roll 
som arbetsmiljöansvariga i en kommunorganisation tillsammans med kommunens tjäns-
tepersoner, så att det finns möjlighet för dialoger dem emellan.  

5. Inför rutiner för beräkning och dokumentation av resurskostnader för politiska beslut och 
ärenden för att förbättra återkoppling till politiska organisationen. 

6. Inkludera mål  för främjande och förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete (se även AFS 
2015:4), i verksamhetsplanerna för kommunorganisationen. 
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Bilagor: Intervjuguider och observation schema 

 

Intervjuguide fokusgrupp verksamhetschefer och enhetschefer 25 februari 2016 

Agila arenor 

1. Hur fungerar de agila arenorna (exempel)? 

 - är processerna tydliga? 

 - vilka förväntningar finns uppifrån på er? 

- är ni delaktiga och har inflytande i processerna? 

2. Hur fungerar uppföljningen av resultaten från agila arenor (exempel)? 

- finns det bra rutiner? 

- hur anpassningsbar och flexibel är verksamheten ? 

- hur kommer  agila arenor till nytta för medborgarna? 

3. Hur har införandet av agila arenor påverkat arbetsmiljön (exempel)? 

- vilka hälsoaspekter främjas eller hindras? 

4. Vad innebär ett agilt förhållningssätt i praktiken (exempel)? 

- hur uppfattar ni era roller i förhållande till de agila arenornas funktion? 

5. Förbättringsförslag – varje deltagare ger kort svar 

 

Servicestödet 

1. Hur upplever ni servicestödets funktioner i förhållande till huvuduppdragen och den politiska 
organisationen? 

- oklarheter? 

- rollfördelningar? 

-prioriteringar? 

- gränsdragningar? 

- ansvarfördelning? 

2. Hur har servicestödets funktioner påverkat arbetsmiljön? 

- vilka hälsoaspekter främjas eller hindras? 

3. Hur fungerar ledning och styrning av servicestödet? 

4. Vilka värden från den gamla organisationen främjar eller hindrar servicestödets funktioner 

5. Finns det ytterligare svårigheter och hinder med den nya organisationen som påverkar det agila 
förhållningssättet och servicestödet?  

6. Förbättringsförslag – varje deltagare ger kort svar 



 

 

 

117 

 

Intervjuguide servicestödet (SST)-chefer 7 mars i 2016 

 

Servicestödet 

1. Vad innebär ett agilt förhållningssätt i praktiken (exempel)? Vad är ett agilt servicestöd? 

2. Hur gynnar det medborgarna? Vilken roll/ansvar har SST? Medborgaren i centrum, hur går 
det? Exempel 

3. Hur upplever ni att servicestödet fungerar i förhållande till huvuduppdragen? 

 - Håller modellen/visionen? Vad fungerar mindre bra?  

- efterfrågestyrd service (som kundtjänst gjorde) eller centralstyrd kontroll (lagar, regler, avtal) 

- gamla formulär ligger kvar, nya saknas (ex anställningsavtal) 

- HR för mycket processtöd, för lite adm stöd 

- Oklart vem som har sakkunskap, vem man ska vända sig till 

4. Hur upplever ni att servicestödet fungerar i förhållande till den politiska organisationen? 

- Hur fungerar återkopplingen på tjänsteskrivelser i beredningsstödet/kansliet? Ansvarsfördelning 
oklar? 

- Information om deadlines, beslutsdatum, fattade beslut, vad som händer efter beslut? 

- kommunikationen till o från beredningsstöd/kansli 

- oklarheter? 

- rollfördelningar? 

- prioriteringar? 

- gränsdragningar? 

5. Hur har servicestödets funktioner påverkat arbetsmiljön? 

- vilka hälsoaspekter främjas eller hindras? 

6. Hur fungerar ledning och styrning av servicestödet? Vad tror ni cheferna i HU tycker? Vad tror 
ni medarbetarna i SST tycker?  

7. Vilka värden från den gamla organisationen främjar eller hindrar servicestödets funktioner 

8. Finns det ytterligare svårigheter och hinder med den nya organisationen som påverkar service-
stödet? 

9. Förbättringsförslag – varje deltagare ger kort svar 

 

Agila arenor 

1. Hur fungerar de agila arenorna (exempel)? Är signalsystemet tydligt? Vad är en giltig signal? 

2. Hur fungerar återkopplingen och uppföljningen av resultaten från agila arenor (exempel)? 

3. Förbättringsförslag – varje deltagare ger kort svar 
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Intervjuguide fokusgrupp processledare 11 mars 2016 

 

Agila arenor 

1. Hur fungerar de agila arenorna (exempel)? 

 - är processerna tydliga? Skapa en processkarta!! 

 - vilka förväntningar finns på er? 

- är ni delaktiga och har inflytande i de förberedande och efterföljande processerna? 

2. Hur fungerar uppföljningen av resultaten från agila arenor (exempel)? 

- finns det bra rutiner? 

- hur anpassningsbar och flexibel är verksamheten ? 

- hur kommer  agila arenor till nytta för medborgarna? 

3. Hur har införandet av agila arenor påverkat arbetsmiljön (exempel)? 

- vilka hälsoaspekter främjas eller hindras? 

4. Vad innebär ett agilt förhållningssätt i praktiken (exempel)? 

- hur uppfattar ni era roller i förhållande till de agila arenornas funktion? 

 

Servicestödet 

1. Vilken roll har servicestödet för er? 

2. Hur fungerar det? 

3. Finns det ytterligare svårigheter och hinder med den nya organisationen som påverkar det agila 
förhållningssättet och agila arenor? ) 

4. Förbättringsförslag – varje deltagare ger kort svar 
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Intervjuguide fokusgrupp med chefsstödjarna 17 mars 2016 

 

Inledning:  

Beskriv hur ert uppdrag ser ut som chefsstödjare i förhållande till a) HU och b) ev. SST och c) 
politiska org? 

 

Agila arenor 

1. Hur fungerar de agila arenorna efter ett år (kort med exempel)? 

- vilken funktion och roll har ni i signalprocessen? 

- hur uppfattar ni era roller i förhållande till chefernas ansvar? 

 - vilka förväntningar finns på er? signal-medarbetare, signalsamordnare, chefer m.fl.?  

- Signalsamordnare – hur fungerar relationen till dem?  

- Har ni någon roll för återkoppling till medarbetarna – andra? 

2. Hur fungerar uppföljningen av resultaten från agila arenor (exempel)? 

- vad återkopplas till er och hur? 

- vad gör ni med det? 

3. Hur har införandet av agila arenor påverkat er arbetsmiljö (exempel)? 

- vilka hälsoaspekter främjas eller hindras? 

4. Förbättringsförslag – varje deltagare ger kort svar för 

a) chefstödsrollen 

b) den nya organisationen 

 

Servicestödet 

1. Vilken roll har ni i förhållande till cheferna i servicestödet? 

2. Hur fungerar det? 

3. Förbättringsförslag – varje deltagare ger kort svar 

 

Politiska beredningarna (om det finns) 

På vilket sätt ska ni stödja dem? 

Hur fungerar det efter ett år? 

Förbättringar? 
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Observationsschema agil arena 1 april 

 

Namn på agil arena:  

Deltagare:  

 

Gruppdynamik 
- ledning 
 

Demokratisk dialog 

- delaktighet 
- alla aktiva 
 - alla åsikter ok 
 - olikheter en till-
gång 
 

Maktaspekter 

- genus 
- etnicitet 
- status profess-
ion 
- internt alt. ex-
ternt 
 

Processen 

- divergent 
- konvergent 
- konstruktiv 
 

Styrkor Svag-
heter 

 

Övrigt 
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Intervjuguide personal, skyddsombud och fackliga 30 nov 2016 

 

Agila arenor –  

Flexibelt och anpassningsbart förhållningssätt 

1. Hur fungerar de agila arenorna? Ge bra och dåliga exempel? 

 - Vilka är styrkorna och svagheterna? 

- Är organisationskulturen stödjande eller hindrande? 

- Är processerna tydliga? Vad saknas? 

- Hur är delaktigheten och inflytandet? 

2. Hur fungerar uppföljningen av resultaten från agila arenor? (ge exempel) 

- Finns det stödjande rutiner? 

- Hur anpassningsbar och flexibel är verksamheten ? 

- Hur kommer  agila arenor till nytta för medborgarna? 

3. Hur har införandet av agila arenor påverkat arbetsmiljön? (ge exempel) 

- Vilka hälsoaspekter främjas eller hindras? 

4. Vad innebär ett agilt förhållningssätt i praktiken? (ge exempel) 

- Finns det exempel där du agerat agilt? 

- finns det exempel där du kunde varit agil? 

- finns det situationer där det inte går att vara agil? 

5. Förbättringsförslag. 

 

Servicestödet 

1. Vilken roll har servicestödet för er? 

2. Hur fungerar det? Styrkor och svagheter mot tidigare. 

3. Hur påverkar servicestödet 

-  a) det agila förhållningssättet, 

- b) de agila arenorna och,  

 - c) arbetsmiljön?  

4. Förbättringsförslag? 
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